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คาจากัดความ :
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ทา
หน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

วันทาการซื้อขาย

หมายถึง

วันทาการของธนาคารพาณิชย์ และภายในเวลาที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนกาหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้งและ
ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักค่าใช้จา่ ยในการ
ขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หมายถึง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
หักจากหน่วยลงทุน หรือจากจานวนเงินที่สงั่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกแล้วแต่กรณี หรือจะหักจากจานวนเงินที่สั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าตามอัตราที่กาหนด

คาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง

แบบคาขอใช้บริการในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่าน
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(Automatic Teller Machine) อินเตอร์เน็ต หรือ สื่ออื่นใดทีม่ ี
ลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการจัดให้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุน

บัตรกองทุน

หมายถึง

บัตรที่บริษัทจัดการออกพร้อมรหัสให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดสาหรับ
การใช้บริการกองทุนเปิดผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
และเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คาเสนอซื้อ

หมายถึง

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ ไปที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ
ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึง
ปัจจุบัน

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่
มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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แทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน

เงินสารอง

หมายถึง

จานวนเงินทีต่ ั้งสารองเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น

สิทธิเรียกร้อง

หมายถึง

สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ของสถาบันการเงิน

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
จากัดนั้น

กิจการ

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีม่ ี
หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จากัด

กลุ่มกิจการ

หมายถึง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บัญชีกาหนดเกีย่ วกับการจัดทางบการเงินรวม

สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของ
สถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

benchmark

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

CIS operator

บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถ
ในการชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

derivatives

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ในการคานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังหรือผู้ค้าประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
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issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

national scale
regulated market

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทา
หน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

OTC derivatives

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

หน่วย CIS

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ ขึ้นตาม
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กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษทั จัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)

ที่อยู่บริษทั จัดการ

:

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: www.tmbam.com
E-mail: marketing@tmbam.com

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB SET50 Dividend Fund
1.3. ชื่อย่อ : TMB50DV
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :

2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1000 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 1 หน่วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 0 บาท
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 0 หน่วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิสาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของผู้ลงทุนที่ต่ากว่า 1,000.00 บาท โดยให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจ
ยกเว้นมูลค่าขั้นต่าสาหรับการสัง่ ซื้อครั้งแรกให้กับผู้สนใจบางรายได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงที่สุดกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยจะลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
ดัชนีที่ใช้อา้ งอิง : SET50 INDEX
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ( NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด
(passive management/index tracking)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV)
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3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
(โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้ วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้
จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดั งกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา(fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ
ดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุน ใช้อ้างอิงในการสร้าง
ผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคานวณอีกต่อไป โดย
ดัชนีที่จะนามาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ใน
สัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้าหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
(efficient portfolio management) และอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทาธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share
warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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1.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)
1.5 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง
จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่
ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน ใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการ
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ลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว
ไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.5.3 ในกรณีที่ตราสาร SN ดังกล่าวมีข้อกาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ต้องจัดให้มีข้อตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอม
ให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้
2.5.4 ในกรณี ที่เ ป็น SN ซึ่ งเสนอขายในประเทศ บริษั ทจั ด การต้ องด าเนิน การจั ด ให้ มีข้ อตกลงกับ ผู้อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทาการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้ออก SN คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทั่วไปใน
ส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product
limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนนั้น
1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง
ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้าหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ย วข้องกับทองคาหรื อ
น้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดั ชนีที่มี องค์ป ระกอบทั้ง หมดเป็นหรื อเกี่ย วข้อ งกับทองคาหรือน้ ามันดิ บ หรือเป็ นดัชนี ราคาทองค าหรื อ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
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3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษั ทจัดการบริษัทจัดการ นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใด
สินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษั ทจัดการ แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
คานวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไป
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิ ดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนี้
7.2.1Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบ
กาหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น
แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit
Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์อ้ า งอิ ง โดยผู้ ข ายประกั น ความเสี่ ย งมีภาระผู ก พัน ที่ จ ะจ่ า ย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น
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7.3.2ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1
ตราสารภาครัฐไทย
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยู่ในระดับ
investment grade)

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10 %

1. 20%หรือ
2. น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

20

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มลี ักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
จะสูงกว่า
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
1. 15% หรือ
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการ
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
เลือกใช้ credit rating แบบ
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่วา่ ตาม
national scale อยู่ในระดับ
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
investment grade) หรือ
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของ
2. น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
benchmark + 5%

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้
มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397
วันนับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สนิ
investment grade
6.6.1 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse
repo)
6.6.2 สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอก
ศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives
6.7 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มกี าร
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ7
[ Specific Investment Products (SIP) ]

อัตราส่วน (% ของ NAV)

จะสูงกว่า
(1)15% หรือ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยู่ในระดับ
investment grade) หรือ
(2)น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
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ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized
exchange)
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
สัญญาใช้เงินที่นติ ิบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MFที่มีอายุ
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
โครงการ ≥ 1 ปี
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2
ทรัพย์สินดังนี้
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
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ข้อ

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่
1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)
2.3..2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating
หน่วย property
ไม่เกิน 15%
ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse
ไม่เกิน 25%
repo)
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
6.2 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารที่มสี ัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารและ/หรือผู้ออก
ตราสารที่ตากว่
่ าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade/unrated)

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับ product limit
ข้อ
7

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ดังนี้
7.1 hedging limit :
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง
7.2 non-hedging limit :
global exposure limit
การเข้าทาธุรกรรม
8.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
derivatives ที่มิใช่
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
เพื่อการลดความเสี่ยง 100% ของ NAV
8.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
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เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
หมายแหตุ :1,2 รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของ
กองทุนวายุภักษ์)
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน ของผู้ออก
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial
รายใดรายหนึง่
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
การเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวม
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
มูลค่าหนี้สินดังกล่าว ของเจ้าหนีท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
ออก เช่น เงินกู้ยมื จากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่มหี นี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผย ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด4
ให้ใช้ อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขาย ตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยืน่ แบบ Filling ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตา่ กว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ.ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
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บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ข้อ
2
(ต่อ)

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)
3.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนั้น
3.2 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property
ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

3

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
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4

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4ในส่วนนี้
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิน ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี คุ ณ สมบั ติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง วั น ที่ ได้ จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิน นั้ น ออกไปหรื อ วั น ที่ ท รั พ ย์ สิน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4ในส่วนนี้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ ไม่เป็น ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1ใน
ส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
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(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดาเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษทั ดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
3 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่ อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน และผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ข องกองทุ นรวม ก่อ นครบระยะเวลาที่ต้อ งแก้ไขให้เ ป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน
1 ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
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2 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดย
วิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายหน่วยละ 10.00
บาท โดยบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้เป็นจานวนเงินไม่เกิน 450
ล้านบาท ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน
5.2.1 วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื้อต่างๆ ได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญพร้อมกับใบจองซื้อ/
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบจองซื้อ/คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาขอเปิดบัญชีกองทุน
ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานทีต่ ิดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
5.2.2 วิธกี ารจองซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อ
จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ตากว่
่ า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน คาขอบริการเสริม และคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาคาขอเปิดบัญชี
กองทุน คาขอบริการเสริม คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ไปที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงือ่ นไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
จ) หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อ 2 คน สั่งซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มชี ื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุน เป็นผูใ้ ช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
2) สาหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนเปิดอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว
ผู้จองซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย
SET50 ปันผล ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
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หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้วน) และผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์
ได้กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย พร้อมทั้งกรอกข้อความในใบคาสั่งซื้อ
ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.3 การรับชาระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อหรือสั่งซื้อสามารถชาระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่น
ใดที่อาจเพิม่ เติมในภายหลัง เช่น การชาระเงินผ่านธนาคารอื่น (Bill Payment) เป็นต้น ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทย จะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล” ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ คาสั่งจ่ายเงิน หรือคาสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ คาสั่งจ่ายเงิน หรือคาสั่งหักบัญชี
เงินฝากธนาคารจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม“กองทุนเปิดทหารไทย
SET50 ปันผล” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(3) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น ผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค
หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วย
ลงทุนของบลจ.ทหารไทย โดย ชื่อผู้สนับสนุน ” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติม
เมื่อสานักงานผู้รับสั่งซื้อข้างต้นได้รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว สานักงานผู้รับสั่งซื้อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชาระเงิน ทั้งนี้ การจองซื้อหรือการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหรือค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว และ
สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่เช็ คหรือ ดราฟต์ดังกล่าวถู กปฏิเ สธการจ่ายเงิน ผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับซื้อ คืนหรื อบริษั ทจัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่
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จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบี้ยรับเกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
(1) - (3) ทางบริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ถือหน่วย
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อไม่เกิน 345 ล้านหน่วย ผูส้ ั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่สงั่ ซื้อ
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้จองซื้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่
สั่งซื้อโดยจานวนทีจ่ ัดสรรจะเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก
ไม่ได้รับการจัดสรรไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 รายแต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดต่ากว่า 50,000,000
บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดาเนิน
โครงการต่อไปได้
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธกี าร
ขอรับเงินที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน ให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตากว่
่ าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบั ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ครบกาหนดเวลานั้นให้ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
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- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือ ชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน และคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
บริ ษั ท จั ดการมี วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรือ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 –4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
6.2.1 การขอเปิดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ
ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับ
บริษัท จัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรื อรับ ซื้อคืน โดยจะต้องกรอกรายละเอี ยดในคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนให้
ครบถ้วนชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1)
2) ผู้สนใจที่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว
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ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว สามารถกรอกใบคาสัง่ ซื้อและส่งหลักฐาน
ประกอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ต้องแสดงความ
จานงขอเปิดบัญชีกองทุน
บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ 14
6.2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหัก
กลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการระหว่างเวลา
ทาการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ สิ้นวันทาการซื้อ
ขายนั้นบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อสามารถชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
บริษัทจัดการหรือสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคาสั่งซื้อเท่านั้น ผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 5.2.3
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สาหรับการสั่งซื้อครั้งแรกผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ทาการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เศษสตางค์ ได้ กั บ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น บางแห่ ง ที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
เอื้ออานวย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน คาขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สาหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนาคาขอเปิดบัญชีกองทุน
(ถ้ามี) คาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขั้นต่าสาหรับ
การสั่งซื้อครั้งแรกให้กับผู้สนใจบางรายได้โดยไม่ต้องมีประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซื้อขาย ให้ถือ
ว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย ซึ่ง
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
กรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือ
เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย
ถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้ง
ให้ผู้สั่งซื้อทราบ
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ต่อบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชาระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 15
ข) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซือ้ ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซือ้
ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
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เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติของธนาคาร เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
1) ผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
เมื่อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับบัตร
กองทุนของบริษัทจัดการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมรหัส ซึ่งจะสามารถใช้ในการสั่งซื้อขาย
หน่วยลงทุนในครั้งต่อๆไปผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางอัตโนมัติโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเงื่อนไขในการออกบัตรกองทุน รวมถึงขอสงวนสิทธิใน
การยกเลิกบัตรกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน www.tmbam.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรกองทุน ผ่านบริการซื้อ
ขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกาหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนี้ทราบ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื้ อ ขายนั้ น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณได้ ณ สิ้ น วั น ท าการซื้ อ ขายซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายถัด ไป ในราคาขายหน่ว ยลงทุ น ที่ คานวณได้ ณ สิ้ นวั น ท าการซื้อ ขายถั ด ไปซึ่ ง เป็ น ราคาที่รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการให้ผู้สั่งซื้ อ
ติดต่อใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 2 โดย
ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที่ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ
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การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการจะต้องสั่งซือ้ เป็นจานวนเงินไม่
รวมหน่วยสตางค์ และสามารถสัง่ ซื้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อ
วัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbam.com
2) ผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ จะต้องยื่นคาขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยที่ประสงค์จะใช้คู่กับบัตรกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับบัตรกองทุนตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเงื่อนไขในการออกบัตรกองทุน รวมถึงขอสงวนสิทธิใน
การยกเลิกบัตรกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน www.tmbam.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้บริการได้ทุกวันผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ของธนาคารทหารไทยตลอดเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะใช้ตัดเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกาหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนี้ทราบ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื้ อ ขายนั้ น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณได้ ณ สิ้ น วั น ท าการซื้ อ ขายซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายถัด ไป ในราคาขายหน่ว ยลงทุ น ที่ คานวณได้ ณ สิ้ นวั น ท าการซื้อ ขายถั ด ไปซึ่ ง เป็ น ราคาที่รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ให้ผู้สั่งซื้อใช้
บัตรกองทุนและรหัสกับเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการ
ตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติดังกล่าว ผู้สั่งซื้อต้องใช้บัตรและระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง
เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นจึงเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการ
ทารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
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การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อ
ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆทีบ่ ริษัทจัดการจะแจ้ง
ในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
3) ผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)
จะต้องยื่นคาขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนา
บัตรประชาชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (User Name ) และ
รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ามาใช้บริการนี้เป็นครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่าน
ใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะจัดให้มีตารางกาหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการนี้ทราบ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื้ อ ขายนั้ น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณได้ ณ สิ้ น วั น ท าการซื้ อ ขายซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายถัด ไป ในราคาขายหน่ว ยลงทุ น ที่ คานวณได้ ณ สิ้ นวั น ท าการซื้อ ขายถั ด ไปซึ่ ง เป็ น ราคาที่รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั่งซื้อ
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอน
การทารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั่งซื้อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ
จากนั้นจึงเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทารายการ
ดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบ
เก้ า สตางค์ ) โดยไม่ จ ากั ด จ านวนครั้ ง ต่ อ วั น หรื อ มู ลค่ า อื่ น ๆที่ บ ริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ในอนาคต ซึ่ ง จะประกาศใน
www.tmbam.com
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ค) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคาสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ภายหลังจากที่ได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่ งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ
กัน สามารถกรอกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)
หรือกรอก “ใบคาขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่
บริษั ทจั ดการ หรื อผู้ สนับ สนุ นการขายหรื อรับ ซื้อ คืน ที่ผู้ถือหน่ว ยลงทุน ได้ ทาการเปิ ดบั ญชีไว้เ ท่า นั้น หรื อติ ดต่ อ
สอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ก่อนที่ท่านจะทารายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร
เจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกรายการซื้อ
ของงวดดังกล่าว
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคาสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคาขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในรวบรวมคาสั่งซื้อหรือคาขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบี ยนเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสั่งซื้ออัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคาขอยกเลิก

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
ง) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบัญชีร่วม
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่ งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
จั ด การได้ ทุ ก วั น ท าการของบริ ษั ท จั ด การ จนถึ ง เวลา 15.30 น. ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ 0-2838-1800 กด 3 โดย
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครั้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมีบัญชีหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับ
เจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
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เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดข้างต้นของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
หากผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ต้อ งการเอกสารเพื่อ เก็ บไว้เ ป็น หลัก ฐานในการทารายการ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นสามารถแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ให้ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่องโทรสารได้
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1) รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้อในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4
ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการพบว่าบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้จองหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจทาให้ได้รับการจัดสรรเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
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(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11
3)บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่ง
จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 3.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้
ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สั่งซื้อและชาระเต็มจานวน หารด้วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
กรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็น
การสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนในวัน ทาการซื้อขายนั้น บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุน ที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
กรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือ
เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย
ถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้ง
ให้ผู้สั่งซื้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์
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บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่ว ยลงทุน นั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกิ นจานวนหน่วยที่จ ด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตาม
วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน
6.2.4 ข้อจากัดการลงทุน
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
ก) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คาสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

ค) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณา
แล้ว เห็ นว่ าการสั่ง ซื้อ ดัง กล่ าวอาจมี ผลกระทบต่อ การบริห ารกองทุ นอย่า งมีป ระสิท ธิภาพ โดยบริ ษัท จัด การจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจานวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
ง) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ข้างต้น
6.2.5 การหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว
บริ ษั ท จั ด การอาจหยุ ด รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น การชั่ ว คราวเมื่ อ บริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ในบาง
สถานการณ์การรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน
ทั้งนี้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือเห็นควรให้รับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะต้องประกาศล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1
ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของตัวแทนสนับสนุน
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7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืน พร้อมกับ
แสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สั่งขายคืน และนาไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านบริการซื้อขาย
กองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้ตาม
ประเภทบริการดังนี้คือ
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1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์
อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยสามารถขายเป็นจานวน
เงินไม่รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจานวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือ
ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 หน่วย(ห้าล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัท
จัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการขาย
คืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ
โดยขายเป็นจานวนเงิน หรือเป็นจานวนหน่ว ยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้ง
ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
3 ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbam.com99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบ
เก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการตามที่ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยสามารถขายเป็นจานวนเงิน หรือ
เป็นจานวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน
สา ม า ร ถ ก า หน ด ค า สั่ ง ข า ย หน่ ว ย ลง ทุ นอั ต โน มั ติ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ผ่ า นอิ นเ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.tmbam.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ
คาสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่ มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เท่ า นั้ น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การรั บ ค าสั่ ง ซื้ อ คื น อั ต โนมั ติ หรื อ ค าขอยกเลิ ก ดั ง กล่ า ว โดยไม่ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในรวบรวมคาสั่งซื้อคืน หรือคาขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสั่งซื้อคืนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคาขอ
ยกเลิก
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจานวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของ
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏ
อยู่ในระบบข้อมูลของนายทะเบียน
7.4.4 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการ
ตามเวลาทาการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 3 โดยเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถอื หน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครั้ง
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่องโทรสารได้

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่นๆโปรดระบุ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการตั้งแต่เวลาเปิดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้ ทุกวันทา
การของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbam.com) ได้ตลอด 24
ชั่วโมง หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายให้ถือว่า
เป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น ในราคารั บซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อ
ขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหรือการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ในราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุ นที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคานวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดให้มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันทาการขายหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารขอรับเงินค่าขาย ดังนี้

1) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาการขายหน่วยลงทุน
2) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คใน
นามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาการขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับแต่วันทาการขายหน่วยลงทุน พร้อมกับใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน ข้อ 10
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชี
กองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนาเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทาการ
ขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้หากธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการ
รับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืน ยัน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะ
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ขายคืน หรืจานวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัท
จัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคาสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มี
คาสั่งขายคืนไว้ ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 หรือ ข้อ 12
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืน หรือเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืน หรือเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการ
นาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหรือ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อ
นาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนปลายทาง
บริ ษั ท จั ดการมี วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรือ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 –4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจั ดการจะสามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนจากกองทุน
ต้นทางบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ากองทุนนี้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินสุทธิที่ต้ องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม
อื่นใด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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ค าสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น ได้ ท ารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุ น
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการ
อย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการกาหนดเวลาซื้อขายที่
แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้ตามข้อ (1) - (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการทารายการ
ของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่มกองทุน"ทหารไทย"ตั้งแต่สองกองทุนขึ้นไปสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
วิธีการต่อไปนี้
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทา
การตั้งแต่เวลาเปิดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้อ 8.2.2
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จานวนเงินสุทธิหรือจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้น
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ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุน
ปลายทาง (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกาหนดมูลค่าขั้นต่าของ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ามีผล
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์
อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท (www.tmbam.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื้อขายนั้น
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทา
การให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคานวณราคาของวันทาการ
ถัดไป
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทาได้ตาม
ประเภทบริการดังนี้คือ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ และบริการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็นจานวนเงินไม่
รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจานวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละ
ไม่เกิน 5,000,000 หน่วย(ห้าล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหาร
ไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิด
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ให้บริการ โดยสับเปลี่ยนเป็นจานวนเงิน หรือเป็นจานวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbam.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทาการ
ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท (www.tmbam.com) สามารถทารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็นจานวนเงิน หรือเป็น
จานวนหน่วยลงทุน ได้ครัง้ ละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
บาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จากัดจานวน
ครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษทั จัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.tmbam.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต
หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อม
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง
จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ย นในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ทา
รายการสับเปลี่ยนเป็นลาดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทารายการสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทารายการในวันทาการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีที่วัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านั้น หากในอนาคตบริษัทจัดการสามารถรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคาขอยกเลิกดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องผ่านอิน เตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคาขอยกเลิก
ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคาขอทารายการ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
(4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบัญชีร่วม
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูก ค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการ
ของบริษัท จัดการ จนถึง 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศั พท์ 0-2838-1800 กด 3 โดยเจ้าหน้าที่ จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครั้ง
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้า
สัมพันธ์ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้างต้นในวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น
หากผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ต้อ งการเอกสารเพื่อ เก็ บไว้เ ป็น หลัก ฐานในการทารายการ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นสามารถแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ให้ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่องโทรสารได้
8.2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะกาหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกาหนดราคารับซื้อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์
2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมีผล บวกด้วยค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ แทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น แทน บริ ษั ท จั ด การจะก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น การต่ อ ไป โดยต้ อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กาหนดดังกล่าว ต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืน หน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื่อน
ได้ ไ ม่ เ กิ น 10 วั น ท าการนั บ แต่ วั น ที่ มี ค าสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นั้ น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดู แลผลประโยชน์ ให้ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
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(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ
ก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
บริษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริษัทจัดการจะรายงาน
การการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1)
หรือ (2) หรือ (3) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายคืน หรือคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทั้งดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดทาการขายหน่วยลงทุ น หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่ างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
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ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการขาย หรือหยุดรับซื้อ
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ หรื อคาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
1. บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเมื่อสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2547
2. เมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีใดๆ บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานประจาแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึง
รายการกาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
กาไรสะสม หรือกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) ของงวดบัญชีนั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 เงินปันผลต่อหน่วยที่บริษัทจัดการคานวณได้ต่ากว่า 0.10 บาท หรือ
3.2 มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ
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3.3 นาเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายตามอัตราข้างต้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น และมี
ผลทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังจากการหักเงินปันผลต่อหน่วยที่คานวณได้ตามวิธีการดังกล่าวมีมูลค่าต่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ
3.4 กระแสเงินสดที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นมีไม่เพียงพอ
3.5 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ
3.6 บริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิน ปันผลตามข้อ 3.5 ออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวเป็น
รายได้ของแผ่นดิน
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผลของงวดบัญชีนั้นๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้
1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันถัดจากวันสิ้นงวดบัญชีโดยกาหนดให้วันสิ้นงวด
บัญชีเป็น วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากวันปิดสมุดดังกล่าวเป็นวันหยุด บริษัทจัดการจะปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันดังกล่าว
2. บริษัทจัดการจะคานวณการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อ หน่วย โดยถือ
จานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
ดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ซื้อหน่ วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ หน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทาการก่อนหน้า
ปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกาหนด
3.บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราปันผล
โดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
3.2 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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3.3 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้
ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรษัทจัดการจะไม่นาเงินปันผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุนรวมนั้น
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้น
แต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิ นปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด / จานวน /อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
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ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.45 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0875 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0225 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
รายละเอียดเพิม่ เติม
1. ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จา่ ยจริง
2. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีตามที่จ่ายจริง
3. ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฏหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
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5. ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระเงินค่าจองซื้อ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ามี)
การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคานวณและจะเรียกเก็บจาก
กองทุนเป็นรายเดือน
การคานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนที่จ่ายจริง และ
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจานวน
สาหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือ่ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
จะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่าย
นั้นๆ ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไม่ต่ากว่า 100
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บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (ถ้ามี)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ทจี่ ะให้ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละไม่เกิน
50 บาท
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนหรือหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็นอัตราร้อยละไม่
เกิน 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูก
นาส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจานวน เพื่อนาไปชาระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน.หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจานวน เพื่อนาไปชาระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่า ยอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
อัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้บริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธกี ารที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มกี ารลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัด
ให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถอื ว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมือ่ บริษัทจัดการได้ดาเนินการตามข้อ 1. ข้างต้นแล้ว
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
เดิมตามที่ระบุไว้ลา่ สุดในโครงการและหากบริษัทจัดการจะดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
ตามที่ระบุไว้นั้นบริษัทจัดการจะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV)

62

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ ยเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้
ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
15.6 หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้น
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีเป็นกองทุนรวมเปิดแบบมีกาหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ครั้งห่างกันตัง้ แต่หนึง่ เดือนขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันทาการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
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(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปันผล
ภายในวันทาการถัดไป (ถ้ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมือ่ สิ้นวันทา
การที่คานวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศได้กระทาการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)
หรือช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริษัทจัดการกองทุนจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจัดการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคา
หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่ น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวั นทาการถัดจากวันที่คานวณ
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ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่
มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัท
จั ด การจะไม่ ส่ง รายงานมาตรการป้ อ งกั น ให้ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จ ะส่ ง สาเนาเอกสารที่ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงิ นของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุน
ที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื่ อชดเชยราคาให้แก่ กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ร าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต้องมี สาเหตุมาจากปัจจั ย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
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4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
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17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถอื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2547
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ :
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทาตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ ได้กระทาตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข และ
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
3. หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ55ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการ ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
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ในการแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการใด หากไม่ สามารถดาเนิ นการตามมติ โดยเสีย งข้า งมากของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ได้
เนื่องจากข้อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษั ทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
4. หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุน ระยะเวลา และ/หรือประเภทของโครงการ บริษัทจัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนก่อน
5. บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงิน ทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และเมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
6. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นคาขอ
เป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคารับรองดังกล่าวของ ผู้ดูแลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
20.1 ความหมายและรายละเอียดของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) เป็นดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้คดั เลือกหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมาบางตัวเพื่อใช้ในการคานวณดัชนี
ซึ่งรายชื่อหลักทรัพย์ทใี่ ช้ในการคานวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน มูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดทีเ่ ลือก
จะถูกนามาคานวณเพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของวันแรกที่เริ่มคานวณดัชนี SET50 Index หรือวันที่ 16
สิงหาคม 2538
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการคัดเลือกไว้ โดยหลักทรัพย์จะต้องมี
ขนาดของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด 50 อันดับแรก และมีสภาพคล่องสูง
“SET 50 INDEX เป็นเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษทั จัดการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลีย่ นตัวชี้วดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้
จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้

20.2 วิธีการการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ
การบริหารกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ SET50 Index ให้มากที่สุดนั้น
บริษัทจัดการจะเริ่มจากการจัดโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของดัชนี SET50
แต่เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทุนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการยากที่จะคงโครงสร้าง
ของพอร์ ตการลงทุน ให้เ หมือ นหรือใกล้เ คียงกับ โครงสร้ างของดัชนี ได้ ดังนั้ นเพื่อช่ วยให้การบริหารกองทุน ให้ มี
ประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจึงได้นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Spreadsheet หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันมา
ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยผู้จัด การกองทุนในการบริหารพอร์ตกองทุนประเภทเชิงรับ โดยจะเริ่มตั้งแต่การ
สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับโครงสร้างของดัชนี SET50 มากที่สุด การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อ
หรือขายในกรณีที่มีเงินเข้าหรือออกจากกองทุนในกรณีที่มีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทาให้ไม่จาเป็นต้องซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Index ไปจนถึงการปรับพอร์ตการลงทุน หรือ Rebalancing ที่ควรมีการทบทวน
อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking error)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒ นา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่จะใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
20.3 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (เพิ่มเติม):
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บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ในภายหลั ง โดยบริ ษัท จัด การจะแจ้ ง การแต่ง ตั้ งหรือ ยกเลิก การแต่ งตั้ งผู้ สนั บ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คืน ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
20.4 การเปลี่ยนแปลงเวลาทาการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริ ษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรั บซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น เพื่อ ความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
20.5 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม)
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน
มาเพิม่ เติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ ของแผ่นดิน
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(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
บริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวม
คานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และใน
กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
20.6 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัด การอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และ
ในกรณี ที่มี ค่ า ใช้ จ่า ยเกิ ด ขึ้น จากการเปลี่ ยนบริ ษั ท จัด การ บริ ษั ท จั ดการจะเป็ น ผู้ รั บผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนต่อไป
20.7 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที่
จะควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที่จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่
วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กาหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั้ง
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แรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทุนที่จะควบรวมกองทุน
หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่า วเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนได้
บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิ
และกาหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอน ตามวิธกี ารดังต่อไปนี้ภายใน 15
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสาคัญของ
โครงการจัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริม่ ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และ
สถานที่ติดต่อเพือ่ สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม
(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาหน่ายแพร่หลายในท้องถิน่ อย่างน้อย 2 ฉบับเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน
20.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติ
อเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
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ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA
กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่
สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบั ติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคย
ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดัง กล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/
หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ บ ริ ษั ท จั ด การจะเลื อ กด าเนิ น การเฉพาะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น พลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน
20.9 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ บริษัทและกองทุน
จากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมา จากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็นข้อ
ห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องไม่พึงกระทา เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือ
พนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มี อานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลง
นามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุนรวมที่ ผ่านการอนุมั ติจ ากสานัก งาน หรื อผ่า นการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อผูกพัน
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800
โทรสาร 0-2838-1703
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่
ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฏหมายและตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทาการถัดจากวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้นแล้วแต่กรณี
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทาการสุดท้ายของทุก
เดือนให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ ี่สิบของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อ 28
ญ) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที่
ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ฏ) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 23.2
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ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปที่กาหนดให้เป็นหน้าที่
ของบริษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 15
ข) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการจัดการ
กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 15
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 ทั้งนี้ โดยได้รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์
ง) แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
จ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตัง้ และถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
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ข) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่วยลงทุน
เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ 16
ค) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
16 คงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน
ง) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
จ) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ฉ) จัดทารายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด ทั้งนี้ หาก
บริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ทั้งนี้ มิให้นาความในวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับกับกรณีกองทุนเลิกตามข้อ 29.1 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึ้น ก่อน
หรือในวันที่ครบกาหนดจัดทา หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ช) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทั้งนีร้ ายงานดังกล่าว
ต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามทีป่ ระกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้น ไม่ต้อง
จัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปีบัญชีนั้น
ซ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ ฉ) และ ช) ไว้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
ฌ) จัดทาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปีปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี และจัดส่งให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น
ญ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก
ทาลาย
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ฎ) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการ ลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนั้น
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนั้น
ฐ) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็นอย่างอื่น
ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ 15
ฒ) จัดส่งข้อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูลจานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต่ กลงกัน
ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจากัดดังกล่าวด้วย
ด) ในกรณีทมี่ ีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ถึงข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ถ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเป็นราย
เดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิดเผยดังกล่าว
ธ) จัดส่งข้อมูลการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ให้ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่มกี ารลงทุนหรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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น) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้ง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสั่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10400
Website : www.kasikornbank.com E-mail : MKT_SS@kasikornbank
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 15
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
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(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตัง้ และดาเนินงาน
ของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้ จากหลักทรัพย์เงินได้จากการจาหน่าย และเงินอื่นใด
ของกองทุน และนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามคาสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และ
ดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรายงานให้บริษั ทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกาลังอยู่ใน
ระหว่างทาการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และ
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้
และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทั้งหมดในวันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคาสั่งขายคืนไว้ ซึ่งจานวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็นจานวนที่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหา
ในการจั ดท ารายงานทุ กรอบปีบั ญชี และส่ง ให้ บริษั ทจั ดการภายใน 30 วั นนั บแต่ วันสิ้ นปี บัญชี นั้น และทุก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบนั้น
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าวโดยละเอียด และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสี ย หายจากบริ ษั ทจั ด การ ทั้ งนี้ เพื่อ ประโยชน์ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุ น ทั้ งปวง หรื อ เมื่ อ ได้รั บ ค าสั่ ง จากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
14.1 รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผู้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็นตัวแทนในการทาหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย
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(16) ดูแลการดารงจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กาหนดในโครงการหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดาเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทา
รายงานส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง ทุน หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดย
การยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคารับรองดังกล่าวของผู้ดูแล
ผลประโยชน์
เมื่อสานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
(19) ด าเนิ น การอื่ น ๆตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ งผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ทั้ ง นี้ ต้อ งไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการ
ตามที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลง
ลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนทั้ง
ปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
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ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษั ทจัด การหรื อผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มี ความประสงค์ จะบอกเลิก สัญ ญาแต่ง ตั้งผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่
คาดหมายได้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดั งกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น
หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
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อนุ ญ าตจากสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ อื่ น แทนผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงตามข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาสั่งของบริษัทจัดการหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10400
Website : www.kasikornbank.com E-mail : MKT_SS@kasikornbank
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
ทั้งนี้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว และบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบโดยประกาศใน
www.tmbam.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ :
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
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ชื่อ : ทหารไทย จากัด, บลจ.
ที่อยู่ : ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ทหารไทย จากัด (มหาชน), ธพ.
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111
และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั้ง หรือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbam.com

7. ผูด้ ูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผู้เชีย่ วชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการ
ลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้คาแนะนาทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวนัน้ จะไม่มีอานาจ
ควบคุมการดาเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาของกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการอาจตกลงให้คา่ ตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งบริษัท
จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้รับ
จากกองทุน
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมา
ขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้
ทุ ก วั น ท าการซื้ อ ขายตามราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง ค านวณตามข้ อ 16 และได้ รั บ การรั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดวันทาการซื้อขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 10
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรกาไรในรูปของเงินปันผล
จากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การกาหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน"
ทั้งนี้ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งในสาม) จะ
ถูกจากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1.การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2.การเกิ น สั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี ข้ อ ยกเว้ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1.ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือ
เพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้
ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่ วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัท
จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทน
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หรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ1 –4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจาหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
2) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม) ตามประกาศ
คณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 15.1 ยกเว้น
การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ผู้รับโอนยังไม่
เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดาเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 5.2. 2. และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ15.1 ในวันที่ยื่นคาขอโอน
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
ทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่า
การทารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอน
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ไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะทาการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้อผูกพันฉบับนี้ได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งสิ้นของ
โครงการ ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หวั ข้อ 20 เรื่อง “วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิทจี่ ะได้รับเงินคืนหรือสั่งสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุน ตามวิธกี ารที่บริษัทจัดการระบุไว้ในข้อ 22 โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนี้สินและ
แจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ 23 เรื่อง "การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ จากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในทุกวันทา
การซื้อขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณตามหัวข้อ 16 เรือ่ ง “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง” และได้รับการับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจานาแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจด
ทะเบียนการจานาให้แก่ผู้รับจานาที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น
การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจานา
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปจานาจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มายื่นพร้อมกรอก
คาขอออกใบหน่ วยลงทุ นเพื่อ การจ านาด้ว ยตนเองที่บ ริษัท จัด การหรือ สานั กงานใหญ่ห รือ สานั กงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจานา ทั้งนี้ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการระงับการทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้งจานาต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท อนึ่ง นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้เฉพาะในกรณีทใี่ ช้เพื่อการจานาเท่านั้น
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดาเนินการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 28 เรื่อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี้ ในกรณีที่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคาขอเปิดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคาขอ
ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.2 2)
และผู้สั่งซื้อได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของ
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บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกหน่วย
ลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือ
หน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรก
ในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ ไม่วา่ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผลของงวดบัญชีนั้นๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้
1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันถัดจากวันสิ้นงวดบัญชีโดยกาหนดให้วันสิ้นงวด
บัญชีเป็น วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากวันปิดสมุดดังกล่าวเป็นวันหยุด บริษัทจัดการจะปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันดังกล่าว
2. บริษัทจัดการจะคานวณการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือ
จานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วั น
ดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
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สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซอื้ หน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทาการก่อนหน้า
ปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกาหนด
3.บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราปันผล
โดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
3.2 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3.3 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้
ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรษัทจัดการจะไม่นาเงินปันผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุนรวมนั้น
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้น
แต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
การรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
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รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่ อได้รั บทรัพ ย์สินมาจากการรับ ชาระหนี้ บริษั ทจั ดการจะไม่ นาทรัพ ย์สินดั งกล่า วและเงิ นได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่ า งที่ บ ริ ษั ท จั ด การยั ง ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ช าระหนี้ บริ ษั ท จั ด การอาจจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจ ากทรัพ ย์สินที่ได้จากการรั บช าระหนี้คื นให้แก่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่มี สิท ธิในเงิ นได้ สุทธิ นั้น ภายใน 45 วั น
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
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5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อ มเหตุผล
และความจาเป็นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์ สินประเภทที่ กองทุ นรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจั ดการจะจาหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับชาระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ใน
กรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทา
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้ง หมดของกองทุ น รวม ยกเว้ น ในกรณี เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น
เสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง ข้อกาหนด
เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็นให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
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21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทาการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจานวน
เกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด”
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองด
เว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้เเล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 22.1บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1
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(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามวันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตาม
ข้อ 22.1
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายในห้าวันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทาการ
นับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทุนเปิดนั้น
เมื่อได้ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี้
ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวันเลิก
กองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ และ
ข) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าวันทาการ และกระทาการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุน
เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า วั น ท าการ เช่ น ประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น แห่ ง ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประกาศใน
www.tmbam.com เป็นต้น
ค) จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุ นรวมจะหัก
จ่ายจากทรั พย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบั ญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงิ นคืน ให้แก่ ผู้ถือ หน่วยลงทุ นตามมูลค่ า
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV)

101

ทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ ห้ผู้ชาระบัญชีจัดการ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสานั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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