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ค าจ ากัดความ  : 
โครงการ     หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิดทหารไทย SET50  
 
กองทนุ     หมายถึง  กองทนุเปิดทหารไทย SET50  
 
หนว่ยลงทนุ    หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50  
 
บริษัทจดัการ    หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์   หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ   หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
      ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50  
 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง  วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ และภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการ 

 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ    หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
      เมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และ
ปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ บวกคา่ใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกัคา่ใช้จา่ยในการ
ขายหลกัทรัพย์ 
 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น  หมายถึง คา่ธรรมเนยีมที่คดิเมื่อมีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยจะหกัจากหนว่ย 

ลงทนุจากจ านวนเงินท่ีสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ก าหนด  
 

ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง 
อิเลก็ทรอนิกส์  หมายถึง แบบค าขอใช้บริการในการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผา่นทางระบบ 
   อินเตอร์เน็ตหรือ สือ่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษัทจดัการจดัให้มีไว้เพื่อ 
   ให้บริการแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการ 
   ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 5 

บริษัทขึน้ทะเบียน  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ค าเสนอซือ้   หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง 
    ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ 
    หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดย 
   แก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมี 
   ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่ง 
   ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ 
   เพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
เงินส ารอง  หมายถึง  จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิท่ีได้จาก 
   การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง  หมายถึง  สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม 
   กฎหมาย วา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
บริษัทยอ่ย  หมายถึง  บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ75 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้  
 

กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ 
  ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
กลุม่กิจการ  หมายถึง  บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพบญัชี 
   ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม  
 
มติพิเศษ   หมายถึง มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหนว่ย

ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่
หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนหนว่ยลงทนุ

ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบั 
  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและ 
   พฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ค าศัพท์ 
 

เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก   

ค าอธิบายศัพท์ 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้กบัเงินฝาก โดย
คูส่ญัญาที่เทียบเคยีงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับ
ฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 

อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

CIS operator บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

CRA สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ 
 

credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on 
organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 
discount rate 

 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
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international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  
investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

 
issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
regulated market                ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่ง

กนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของทางการหรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

product limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP Specific Investment Products 
  

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 
 

หนว่ย CIS หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายยอ่ย กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 
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หนว่ย property หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  

(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
Website: https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทหารไทย SET50  

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TMB SET50  

1.3. ช่ือยอ่ :  TMB50  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

mailto:marketing@tmbam.com
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1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
 
 2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 6,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 600,000,000 หนว่ย  

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท  

2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย  

2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุครัง้ถดัไป และ/หรือ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 10 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุให้ใกล้เคียงที่สดุกบัผลตอบแทนของดชันีSET50 โดยจะลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมดชันี (Index Fund) 

 ดชันีที่ใช้อ้างองิ : SET50 INDEX 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไมม่ีความเสีย่งตา่งประเทศ  

การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-
Hedging) 

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 

3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามดชันีชีว้ดั 
(passive management/index tracking)  
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3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 

(โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถื อ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุมีนโยบายที่จะพยายามลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียง
กบัดชันี SET50 ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นดชันีท่ีกองทนุใช้อ้างอิงในการสร้าง
ผลตอบแทนเป็นดชันีอื่นใดแทนดชันี SET50 ในกรณีที่ดชันีดงักลา่วถกูยกเลกิหรือจะไมม่ีการค านวณอีกต่อไป โดย
ดชันีที่จะน ามาใช้แทนจะต้องเป็นดชันีที่วดัผลตอบแทนของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 โดยกองทนุจะเลือกลงทนุเฉพาะในหุ้นสามญัของบริษัทตา่งๆ ใน
สดัสว่นท่ีเทา่หรือใกล้เคียงกบัน า้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของดชันีดงักลา่ว  

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

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร  

    1.1  ตราสารทนุ 

 1.1.1  หุ้น 

 1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  ตราสารหนี ้

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 

 1.2.3  หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ตราสาร Basel III) 

 1.2.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 

 1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 

 1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
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1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  

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

1.3  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

1.4  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants : DW) 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี  ้

2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุได้ด าเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้) 

2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้
อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้
ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้อง
มีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
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2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

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

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี ้ 

1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปใน
สว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุ ในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่
ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product 
limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องไมใ่ช่กองทนุรวม
ฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงนิฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
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6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 

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

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

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใด อย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 – 5 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 

 1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น า้มนัดิบ 

1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  

1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 16 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั(spot 
price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ  derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

  2.2.1  derivatives on organized exchange 

   2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives            

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี  ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

 3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

 3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

 3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 

 3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของน า้หนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
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การพิจารณาการกระจายน า้หนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับทองค าหรือ
น า้มนัดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองค าหรือน า้มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น า้มนัดิบ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้

 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 

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

3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง
ดงันี ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้า
ใดสนิค้าหนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทนุ
อาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมือ่derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 
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5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความเสีย่งการลงทนุ
ใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 
และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้ง
มลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่
ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivativesบริษัทจดัการต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่
อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1Credit Default Swap :  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งด้านเครดิตทีเ่ก่ียวข้องกบั
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขาย
ประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนั
ครบก าหนดตามปกต)ิ 

ทัง้นี ้ ไมว่า่ obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพย์อ้างองิที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างอิงโดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะจา่ย
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ผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของ
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ 
(ถ้ามี)ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

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

7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้
อ้างองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แกคู่ส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดดังต่อไปนี ้เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

  
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี  ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ national scale อยูใ่น
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ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 ระดบั investment grade)  

  

ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 10%หรือ 
2. น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark 

+ 5% 

  

ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบริษัทที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายในSET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 

1. 10% หรือ  
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มี
ภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ national scale 
อยูใ่นระดบั investment grade) หรือ 

2. น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark 
+ 5% 
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ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง 
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6.6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives 
6.7  หนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้
6.7.1จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด 

หนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1)15% หรือ 
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มี
ภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ 
credit rating แบบ national scale อยูใ่นระดบั 
investment grade) หรือ 
(2)น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 

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

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

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
  
  

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  

 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 

 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  

      organized exchange) 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

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

สญัญาใช้เงินท่ีนติิบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมาย 
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

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

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MFที่มีอายุ
โครงการ  ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสาร
หนี ้หรือ ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 
1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 
 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25%  

3  หนว่ย property ไมเ่กิน 15% 

4 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse 
repo)  

ไมเ่กิน 25% 

5 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

6 total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)   
6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ีข้อก าหนด
เก่ียวกบั product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
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7 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้

7.1 hedging limit :  
การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มี 
วตัถปุระสงค์เพื่อ 
การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่

7.2 non-hedging limit :  
การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มิใช ่
เพื่อการลดความเสีย่ง 

global exposure limit 

7.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives  โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 
 

7.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่ การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 
investment) หรือ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมายแหต ุ:1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต.   
                  ประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ต้องมจี านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของ
กองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบ
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ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ 
บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมา
รวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็
ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มกีาร
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ี
หนีส้นิทางการเงินตามทีเ่ปิดเผย ไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขาย ตราสารตามข้อนีข้องผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตรา
สาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ 
investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.ลงทนุ
เพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.รายเดียวกนั
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา
สารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่
ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบั 
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บคุคลตาม 1 – 9) 

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

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

4 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุ และวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ 
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถัดนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) จ าหนา่ยทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กิน
กวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกับช่ือ จ านวน 
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อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิด
กรณีดงักลา่ว 

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

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

(2) ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
ที่ก าหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(ก) 30 วนันับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ใน
สว่นท่ี 3  

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

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ แล้วแต่กรณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่สามารถ
แก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
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(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงันีด้้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจ านวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  

3 ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  

(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้  

(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  

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

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน  

1 ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การ นบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
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2 ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มี วิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดย
วิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัที่
สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั 
บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม  

3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัช่วงเวลา
ดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- หกับญัชี 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 30 

- Internet 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คนื 

- Tele-bank 
 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายหนว่ยละ 10.00 
บาท ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ตา่งๆ ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ
พร้อมกบัใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
โครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ใน
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

5.2.2 วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  

1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้จอง
ซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
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ชดัเจน แล้วน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ถ้ามี) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน พร้อมหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนีไ้ปที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2) กรณีนิติบคุคล  

ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  

ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  

ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  

จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน สัง่ซือ้/จองซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลที่มช่ืีอแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ         
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทนุ  

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย 
SET50 ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน 
พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน และผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 
บาท(หนึ่งพนับาทถ้วน)และผู้จองซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วน
ชดัเจน  

5.2.3 การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในการช าระเงินคา่จองซือ้ ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่น
ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลงั เช่น การช าระเงินผา่นธนาคารอื่น (Bill Payment) เป็นต้น ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้ง
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ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “กองทุนเปิดทหารไทย SET50” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จา่ยเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จา่ยเงิน หรือค าสัง่หกับญัชี
เงินฝากธนาคารจะต้องลงวนัท่ีทีส่ ัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยบญัชีกระแสรายวนัในนาม “กองทนุเปิดทหารไทย 
SET50” ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เตมิ 

(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน อื่น ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัท่ีทีส่ ัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซือ้หนว่ย
ลงทนุของบลจ.ทหารไทย โดย ช่ือผู้สนบัสนนุ ” ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนด
เพิ่มเติม  

เมื่อส านกังานผู้ รับสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับสัง่ซือ้ดงักลา่วจะออก
หลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การจองซือ้หรือการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หรือคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวนแล้ว และ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

บริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และสง่มอบให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมดีอกเบีย้รับเกิดขึน้ในบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เตมิ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลกิรายการค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ย 

5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่สัง่ซือ้  
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ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้ จองซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด าเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  

ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหน่วยลงทนุที่
สัง่ซือ้โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่แตท่ัง้นีบ้ลจ.ทหารไทยขอ
สงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 2,000 บาท หรือ 200 หนว่ย 

5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้
แรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย 
หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากว่า 
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการตอ่ไปได้  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจาก
วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- หกับญัชี 

- Internet 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี ้
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ชวนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ
สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พล เมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ
1 –4  

บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ
กบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้
ครบถ้วนชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 
5.2 1)  

2) ผู้สนใจทีเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเคยมบีญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว สามารถกรอกใบค าสัง่ซือ้และสง่หลกัฐาน
ประกอบตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 2) ตอ่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่        
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
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บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นท่ี
บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เตมิ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใชก่รณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทุนขายคนืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื่นทีจ่ดัการโดยบริษัทจดัการเดียวกนั ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่ จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

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

1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลา
ท าการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ย ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายนัน้บวกด้วยคา่ธรรมเนยีมการขาย (ถ้าม)ี หรือคา่ใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 

ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) และ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนขายบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน าค าขอเปิ ดบัญชี
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กองทุน (ถ้ามี) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กับผู้สนใจ
บางรายได้โดยประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็น
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิตอ่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  

หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 15 

2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนที่ ป ระสงค์ จะใช้บ ริการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุนท างอิ น เทอ ร์ เน็ ต ของบ ริษั ทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) จะต้องยื่นค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน และสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หลงัจากนัน้
บริษัทจดัการจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (User Name ) และรหสัผา่น (Password) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอใช้บริการทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผา่นท่ีได้รับเป็นรหสัผา่น
ใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  

ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้
สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หาก
เงินในบญัชีไมเ่พยีงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไม่
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  
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เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐาน
ในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาทีก่ าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้
สัง่ซือ้ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถกูต้อง
เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนัน้จึงเลือกรหสับริการซือ้หน่วยลงทุน และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวน
การท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

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

ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละ
เท่าๆ กัน  สามารถกรอกค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบัญชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนที่ทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชี
ที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซือ้ของงวดดงักลา่ว  
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ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ หากในอนาคตบริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วได้โดยไม่
ต้องผา่นอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียน
เพื่อบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัที่
ยื่นค าขอยกเลกิ  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วมผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
ได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะ
ท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้
กบัเจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ค านวณ
ได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ 
6.2.4 ข้อ 11หรือข้อ 12 และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุ  

เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ข) กองทนุประกนัสงัคม  

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  

(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ  

(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

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

(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  

(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

2) ขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตาม
ข้อ 11  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึง
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3.3)
หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 3.4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่
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ค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดงักลา่ว 3.5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 3.1 – 3.4  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจ านวน จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่า
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถัด
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตาม
วิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
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6.2.4 ข้อจ ากดัการลงทนุ  

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

ค) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จดัการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ง) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ท่ีจะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับ
การยกเว้นตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.3 ข้างต้น  

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว  

บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  

ทัง้นีเ้มื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือเห็นควรให้ รับค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะต้องประกาศลว่งหน้าไม่ต ่ากวา่ 3 วนั ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

- Internet 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คนื 
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7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธีิการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน พร้อมกบัแสดงสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุของกองทนุที่สัง่ขายคืน และน าไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 
 

7.4.2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และท าการยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวน
หน่วยลงทุน ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)  โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือ
มลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

7.4.3. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน
สาม ารถก าหนดค าสั่ งขายหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ ด้ วยตัว เองผ่ านอิน เต อ ร์ เน็ ต ของบ ริษั ทจัดการ 
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(www.tmbameastspring.com) หรือที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต 
หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

ค าสัง่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการรับค าสั่งซือ้คืนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในรวบรวมค าสัง่ซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อ
บนัทกึข้อมลูเข้าระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัที่
ยื่นค าขอยกเลกิ  

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วย
ลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึไว้ในระบบ
ข้อมลูของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน 

7.4.4) การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ 
ตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความ
มีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน สามารถขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.  

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง หรือผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เคร่ืองเปิดให้บริการ  
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การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือ
ว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการ
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ใน
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเปิดท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4.1 เร่ือง ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการขอรับเงินคา่ขาย ดงันี ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 

1) ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ ธนาคาร
พาณิชย์ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 3 วนัท า
การถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  

2) ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็ค
ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ พร้อมกบัใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี  ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 10 

3) ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและน าเช็คดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วนัท าการถัดจากวนัที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท าการขายหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีห้ากธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากคิด
คา่ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุอ่ืนใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะ
ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิ
ที่จะปิดบัญชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จะขายคืน หรืจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของ
บริษัทจัดการตามหวัข้อ 18 ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมตัิจากบริษัทจัดการ
ก่อน  

บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มี
ค าสัง่ขายคืนไว้ ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนในวนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11 หรือ ข้อ 12 

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

เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอัตโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัท
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.2. รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
และหรือค่าเบีย้ปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสัน้ (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนปลายทาง (ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง จะไม่หักค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและหรือคา่เบีย้ปรับการถือครองหนว่ยลงทนุระยะสัน้) 

ข้อจ ากดับริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 –4  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ “ทีเอ็มบี”ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะ
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายในกลุม่ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตให้มีการ
สบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทางบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เข้ากองทนุนี ้
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้
หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนหลงัหกัสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร
ก็ได้ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่น ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่ง
น้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ สั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานใน
การท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่
แตกตา่งจากรายละเอียดที่ระบไุว้ตามข้อ (1) - (4) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการ
ของกองทนุท่ีลงทนุในตา่งประเทศดงักลา่วเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุ่มกองทุน"ทหารไทย"ตัง้แต่สองกองทนุขึน้ไปสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 

(1) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื อ้คืนได้ทกุวนัท า
การตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้อ 8.2.2  

ในการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้
ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง และกองทุน
ปลายทาง (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อก าหนดมูลค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัที่กองทนุปลายทางได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุต้นทาง 

(2) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนั โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้ 

การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายนัน้  

การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัหยดุ
ท าการให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาของวนัท า
การถดัไป  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทางเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็น
จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดั
จ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

(3) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่น
ที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

ในการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิพร้อม
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบช่ืุอกองทนุต้น
ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยนในแตล่ะงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้
ท ารายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีต้องการท ารายการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบุว่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัที่ต้องการในกรณีที่วนั
ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ 

ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ หากในอนาคตบริษัทจัดการสามารถรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค าขอ
ยกเลกิดงักลา่วได้โดยไมต้่องผา่นอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่
ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 

(4) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ 
ของบริษัทจดัการ จนถึง 15.30 น. ที่ โทร. 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความ
มีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้า
สมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุ
ต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 
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การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่ อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

1) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล บวกด้วยคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
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รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บ ริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้
มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
เปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่
เกิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึง่บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกวา่ห้าวนัท าการ



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 53 

ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ 
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่ วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์
ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตาม 
(1) หรือ (2) (3)  หรือ (4) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้
ลงทุนทราบเก่ียวกับการหยุดการขาย หรือหยุดรับซือ้หน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
พลนั 

12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว
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ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา:  
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.2000 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ  

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0300 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่
หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนยีมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  

2. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีตามที่จ่ายจริง  

3. ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฏหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  

4. คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆของ
กองทนุตามที่จ่ายจริง  

5. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบญัชีกองทุนกับธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค 
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)  
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การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่า ธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียก
เก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง และ
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดียวทัง้จ านวน  

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวนัโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ตอ่หนว่ยลงทนุทกุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 หนว่ย แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 
บาท และสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ อตัรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้าม)ี  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์ทีจ่ะให้ออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหม ่จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมฉบบัละ 50 
บาท  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ :  

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อยละ
ไมเ่กิน 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่ว
จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไมถ่กูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุในช่วงการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่น 

หนว่ยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะมีการรวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคา
รับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลีย่นเข้า หรือราคาสบัเปลีย่นออก  

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็น
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบั
อตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามทีจ่่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อมลูในทะเบยีน ตามที่จ่ายจริง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  
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2. คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีาร
ลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสอืพิมพ์ 
หรือจดัให้มข้ีอมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ทีท่ี่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเดิม
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

15.6. หมายเหต ุ: 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหนว่ยลงทนุ :  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ และ ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขาย หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้
หา่งกนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป ให้บริษัทประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ของวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัท าการถดัไป 

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป 

(2.3)ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
ภายในวนัท าการถดัไป 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

เมื่อสิน้วนัท าการที่ค านวณนัน้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทนุที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท าผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุที่จดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่า
หนว่ยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

(2.5) ในกรณีที่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2)ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3)ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4)ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 

4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตอ่ส านกังานได้  

5. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม ข้อ 2. 

(1) กรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
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(2) กรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวมเนื่องจากมีเหตตุามทีก่ าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ได้รับยกเว้นตาม
ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การค านวณมลูคา่และราคาตามข้อ 2(2.1) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

(ข) การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ 2(2.4) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  

16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบว่าราคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคา
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
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ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวันท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

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

(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วย
ลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการ
จะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่
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นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ 

ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่ง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องหากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่น้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจา่ยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แต่
ถ้าบคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการ
จ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 

(ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
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หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไมม่ี 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ:  

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : เทอดทอง เทพมงักร นาย  

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  

18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 30 เมษายน 2545  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 วธีิการการคัดเลือกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ  

การบริหารกองทนุรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของ SET50 Index ให้มากที่สดุนัน้ 
บริษัทจดัการจะเร่ิมจากการจดัโครงสร้างของพอร์ตการลงทนุให้เหมือนหรือใกล้เคียงกบัโครงสร้างของดชันี SET50 
แตเ่นื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทนุอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นการยากที่จะคงโครงสร้าง
ของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของดชันีได้ ดงันัน้ เพื่อช่วยให้การบริหารกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ บริษัทจดัการจึงได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Spreadsheet หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลงึกนั
มาใช้งานซึ่งโปรแกรมดงักล่าวจะช่วยผู้จดัการกองทนุในการบริหารพอร์ตกองทนุประเภทเชิงรับ โดยจะเร่ิมตัง้แต่
การสร้างพอร์ตการลงทนุท่ีมีโครงสร้างใกล้เคียงกบัโครงสร้างของดชันี SET50 มากที่สดุ การคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่
จะซือ้หรือขายในกรณีที่มีเงินเข้าหรือออกจากกองทนุในกรณีที่มีการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ท าให้ไมจ่ าเป็นต้อง
ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ทุกหลกัทรัพย์ที่อยู่ใน Index ไปจนถึงการปรับพอร์ตการลงทุน หรือ rebalancing ที่ควรมี
การทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดชันีและของกองทุน (Tracking 
error)  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพฒันา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่จะใช้ในอนาคตโดยขึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
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20.2 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (เพิ่มเติม):  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธพ.  
ที่อยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทั่ว
ประเทศ  
 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

20.3 การเปลี่ยนแปลงเวลาท าการขาย รับซือ้คนื และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการลว่งหน้า
อย่างน้อย 5 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  

20.4 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั  

การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด  

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
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(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไม่น ามารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และใน
กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ  

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่ 

20.5 การควบรวมกองทุน 

 ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมือ่ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแตล่ะกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวม
ที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

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

20.6 บริษัทจดัการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  

จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ เนื่องจากเป็นข้อ
ห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือ
พนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ  
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20.7 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวั
แทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน  

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดงัต่อไปนี  ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่
ถือวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

20.7.1 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  

เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติจึง
มีข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่า
ของการสัง่ขายคืน มลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจ
แตกตา่งจากการซือ้ขายหนว่ยลงทุนเพียงอยา่งเดียว  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ
เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต 

20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต 
หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล (เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั ง้นี ้
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้
ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซือ้
ครบถ้วน และได้พิจารณาอนมุตัิกรมธรรม์แล้ว  

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต  
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20.7.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืน
หนว่ยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการ
ขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัท
ประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกนัชีวิตนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วย
ลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกนัชีวิตจะช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการขาย
หนว่ยลงทนุ  

2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ  

บริษัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าคา่ขายคืน  

หน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ  

โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมใน
เอกสารประกอบการขาย 

20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.2 และการขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.3 ข้อ 1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หนว่ยลงทนุ  

20.7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต า่ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่ านบริษัท
ประกนัชีวิตนัน้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) 
ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัท
ประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัคา่ธรรมเนียมการขายคืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้ 

(1) การสบัเปลีย่นกองทนุ คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทนุ  

(2) การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบใุ ห้มีการ
ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์  

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มี
สดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

ทัง้นี ้รูปแบบ และเง่ือนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับริษัทประกนัชีวิต
แตล่ะแหง่ ซึง่จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุทัง้หมด และ/หรือบางสว่นเป็นการชัว่คราว และ/หรือ
ถาวรในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกรณีที่
จ านวนที่ขายคืนหนว่ยลงทนุต้นทางต ่ากวา่จ านวนขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
หรือกรณีที่ยกเลกิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์  

ราคาขายและราคารับซือ้คืน ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิตจะใช้ราคาดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการค านวณ  

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วนัท าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)  

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้  

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัจากวนัสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)  
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โดยบริษัทประกนัชีวิตจะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทางในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัจาก
วนัท าการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคาขายและราคา
รับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุข้างต้น จะต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในแต่ละรูปแบบของการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ วนัท่ีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นวนัที่ก าหนดราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริษัทบริษัทประกันชีวิตได้รับค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในเวลาท าการท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้  

- กรณีการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทประกนัชีวิต
ได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาท าการที่บริษัทประกนัชีวิต
ก าหนด ส าหรับการท ารายการในครัง้แรก และในวนัท าการถัดจากวนัครบรอบการสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมัติ
ส าหรับการท ารายการในครัง้ตอ่ๆ ไป  

- กรณีการปรับสดัสว่นลงทนุอัตโนมตัิ วนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหมายถึง วนัท าการถดัจากวนัครบรอบทุกสาม
เดือนของกรมธรรม์  

ทัง้นี ้รูปแบบ และเง่ือนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบับริษัทประกนัชีวิต
แตล่ะแหง่ ซึง่จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัท าการระหว่างเวลาเปิดท า
การถึง 10.00 น. หรือในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทประกนัชีวิตแต่ละแหง่จะก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป โดยกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น (ไมส่ามารถระบเุป็นจ านวน
เงินได้) ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่
บริษัทประกันชีวิตระบใุนแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ หรือในกรณีที่จ านวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกนั
ชีวิตจะยกเลกิค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุไม่ได้ หากรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ
นัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืยืนยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 
วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และการ
ปรับสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก เมื่อค าสัง่สบัเปลี่ยน



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 72 

สิน้สดุลง หรือ สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการ
ลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

20.7.6 วันและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้ ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทประกนัชีวิต หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทประกันชีวิต ได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลา 8.30 -10.00 น. หรือตามวนั เวลาที่
บริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่ก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการเก่ียวกบักองทนุ ได้แก่ การซือ้หนว่ย
ลงทุน (การช าระเบีย้ประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์
ประกนัภยั)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซือ้ ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 10.00 น. ให้ถือว่ารายการดงักลา่ว 
เป็นรายการนอกเวลาท าการ และให้ถือเป็นการท ารายการในวนัท าการถดัไป  

การสบัเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมตัิ และการปรับสดัส่วนลงทุนอตัโนมัติได้โดยส่งค าสัง่ตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

20.7.7 สทิธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน:  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียว ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้  

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  

3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิต จะเป็น
ผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ  

4. สทิธิในการรับทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  

5. สทิธิในการขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูรายละเอียดโครงการจากตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิต  

6. สทิธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทกุแห่งที่รับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่เสนอ
ขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้  
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7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ และเลข
ประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

8. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ  

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือต่อ
การตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบ
กองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น  

10. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่
ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุ เป็นต้น  

11. สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิต
จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของ
บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูล
กองทนุอาจมีความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น  

20.7.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต  

1. การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากที่
ได้รับเอกสารจากบริษัทจดัการ  

2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัสง่รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงาน
แสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมได้ไมเ่กินเดือนละหนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม  

20.8 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้
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กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพันธ์ของลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่
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อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่ อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท
จดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนี ้
แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่ว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวน
สทิธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้อง
ขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
20.9 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัแิละ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ
นิติบคุคลที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยงันิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติ
บคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทุนใดๆ 
(รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว)ที่ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เข้าลงทุน เป็นต้น] ถึงข้อมูลและ
รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทย SET50 (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือ
ครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่
เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วย
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ บ ริษัท
จดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ เพื่อน าสง่นิติบคุคลดงักลา่วด้วย ไม่วา่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุ
และนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

(ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้
ถือหนว่ยลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่
บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย SET50 (กองทนุ) 
 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอก

เงิน กฎหมาย KYC 

(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนติิบคุคลที่เก่ียวข้องไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคมุทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 

กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคล

หรือนิติบคุคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ 

OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the 

Enemy Act, หรือข้อจ ากดัทีก่ าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย European Union  Money 
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Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/

เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ตนไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่ว

ข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย SET50 (กองทนุ) 

อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามทีก่ลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด (รวมถงึผู้สนบัสนนุการ

ขายหรือรับซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผา่น Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความ

ร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิม่เตมิตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤตกิรรมเข้าขา่ย

และ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไมด่ าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจ

มีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/

หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลา

ลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่คีณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว 

อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจาก

บริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

20.10  การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ

อ้างองิที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการเปลีย่นให้

บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสยีง

ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้

หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ

คดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มี

คา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก

บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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22. ผลบังคับของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี  ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การ
ลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 
1. บริษัทจดัการ :  
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ที่อยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) การบริหารกองทนุ  
 
ก) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่
ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายและตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เป็นหลกั  
 
ง) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี  
 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของ
ทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป  
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ช) สงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวธีิจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ 20 
 
ญ) กระท านิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
 
ฎ) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดจากผู้ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทนุใดมมีลูคา่
ตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ) สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจนช าระราคาคา่
หลกัทรัพย์ และเบิกจา่ยเงินของกองทนุส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ 15.2  
 
ฐ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฑ) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ  
 
(2) การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  
 
ก) จดัให้มกีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ  
กองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 15 
 
ข) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ คา่ตอบแทนในการ
จดัการกองทนุและคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 15  
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  
 
ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
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คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน และแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 6.2 ทัง้นี ้โดยได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ข) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุ
หลกัทรัพย์  
 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยตุิหรือเลกิ
กองทนุ  
 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก) ออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ข) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ขายคืนหนว่ย
ลงทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในหวัข้อ 16  
 
ค) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 
16 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ง) จดัให้มกีารฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
จ) จดัให้มกีารเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ฉ) จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้
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ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นั
สิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อแสดง
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี  
 
ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึง่ มาใช้บงัคบักบักรณีกองทนุเลกิตามข้อ 29.1 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อน
หรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว  
 
ช) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว ทัง้นีร้ายงานดงักลา่ว
ต้องแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปีบญัชีนัน้  
 
ซ) จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ) และ ช) ไว้ทีท่ี่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
ฌ) จดัท าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้เป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชี และจดัสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเปิดตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกู
ท าลาย  
 
ฎ) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการ ลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฏ) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฐ) จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นที่มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ี 
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หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดเป็นอยา่งอื่น  
 
ฑ) ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ 29  
 
ฒ) จดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต่กลงกนั  
 
ณ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดั  
การถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย  
 
ด) ในกรณีทีม่ีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบถึงข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุหากมี
การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทุน  
 
ต) ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด  
ในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
ถ) จดัสง่ข้อมลูการตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ท) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีต้ามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็น
รายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะเดือน พร้อมทัง้จดัพมิพ์ข้อมลู
จากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมกีารเปิดเผยดงักลา่ว  
 
ธ) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
น) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้ทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี  ้ในกรณีที่
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ข้อก าหนดในข้อผูกพนัหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็น
เพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ให้แก่
บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 15  

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ
ด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย 
และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(3) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
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(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มีผลตอ่การถือ
ครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ ใน
ระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

(6) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

6.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหนา่ย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

6.2 จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

6.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  

6.4 จัดท ารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่า
หนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(7) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้
ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนท่ีเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ และทกุรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ภายใต้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดย
ทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(13) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 

14.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

14.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(15) ดแูลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ด าเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(16) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักล่าวของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์  

เมื่อส านกังานได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
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(17) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ55ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัทจดัการมี
หน้าที่สง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(18) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมว่า่การ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการ
คดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  

เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

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

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั ง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
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(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมาย
ได้ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้อง
บอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(6) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ื อง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั 
นับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว 
และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
ได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลงตามข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง  

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมมี
อ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่  : เลขที่  1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 

ทัง้นี ้หากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่าวในโครงการ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ  

3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : เทอดทอง เทพมงักร นาย  

ที่อยู ่: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ส านกังานเลขท่ี 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 21-22 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2677-2000  

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั, บลจ.  

ที่อยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ช่ือ :  
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ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธพ.  

ที่อยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2299-1111และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

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

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

http://www.tmbam.com/
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หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุที่มีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษา
การลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้ค าแนะน าทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทนุของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่ปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้จะไม่
มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทัง้นี ้การแต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการ
ลงทนุซึง่บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนดงักลา่วเอง โดยจะหกัจากค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีบริษัท
จดัการจะได้รับจากกองทนุ 

9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าหนว่ยลงทนุมา
ขายแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืน
ได้ทุกวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 10 

13.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
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13.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

1.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือ
เพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนั งสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น 
เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หนว่ยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกับ
หน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้
รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สิน
ของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4  

ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือ
เพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

2) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุ (สว่นท่ีเกินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) ตามประกาศ
คณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 15.1 ยกเว้น
การโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก) กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ข) กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  

ง) กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงั
ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุตามวิธีการท่ีระบไุว้ใน
หวัข้อ 5.2.2. และยื่นตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
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ผู้โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 15.1 ในวนัที่ยื่นค าขอโอน
หน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบ
หลกัฐานการรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจดัการ
ไม่ได้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัท
จดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  

สทิธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทึกช่ือ
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้
โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ของ
โครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่บริษัทจดัการได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ 28 เร่ือง " วิธีการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

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

13.7. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มจากบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในทกุวน
ท าการซือ้ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามหัวข้อ 24 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการ
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ค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออก
ใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ แตท่ัง้นีน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะรับ
จดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  

การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทุนไปจ าน าจะต้องน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มายื่นพร้อม
กรอกค าขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อสง่ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการระงบัการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าต่อ
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการจดัพิมพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไม่เกิน 50 บาท อนึ่ง นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้  

สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้  ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด 
ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
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14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอ
ใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆตามที่ระบไุว้
ในหวัข้อ 5.2. 2 1) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุพร้อมค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ 5.2.2 2) และผู้สัง่ซือ้
ได้ช าระเงิค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนในนามของบริษัท
จดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรากฏช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือวา่สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุ
ของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนบนัทึกรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่วันท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูที่
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 2 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นัน้เป็น ผู้
ถือหน่วยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือ
แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อ
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กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
ส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.2เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 
45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุก็ได้ 

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนโุลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
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16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตรา
สารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้อง
นัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากดัสทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนด
ในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีดงันี ้

(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 

18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  

บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้

       (ก)  กองทนุดงันี ้

1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2.  กองทนุประกนัสงัคม 

3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 

4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

7.  กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6. 
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8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 

       (ข)  นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้อ (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ ภายใต้บงัคบัต้อง
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 

       (ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี  
เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พึงได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือ
สทิธิออกเสยีง เป็นต้น  

(ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลิกกองทนุรวมได้ 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

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

2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการ
ด้วยการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือขอมติผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไมเ่กินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมตแิละการนบัมติไปยงัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถึง  
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(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   

(ค)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  การเพิ่มทนุ 

(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

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

(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 

(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว 
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(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้
บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง   

(4.3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุที่สอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุ  

(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทัง้ปวง  

 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็น
หนังสือพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่ มือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
วิธีการจัดการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหนึ่งของข้อผูกพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่
เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกัน และข้อก าหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย
ไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจัดการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่กรณี 
หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดั
ให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อม
กบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 

(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(3) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจ านวน
เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด”  

2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  

3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ22.1 
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้ง
เป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายในห้าวนัท าการนบัแต่วันท าการที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในสิบวนัท า
การนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็น
การเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นที่ทราบก าหนดการเลิก
กองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

ข) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ค) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช า ระบญัชีของ
กองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตาม
หลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
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เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชี
จดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


