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ค าจ ากดัความ  
 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
 
กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
 
หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
 
บริษัทจดัการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าที่

ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้  หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยม
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  ต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้  หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท า

การซือ้ขายนัน้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  
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ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้
วันท าการซือ้ขายนัน้หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  

กองทนุตา่งประเทศ  หมายถึง  กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที่ 
มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้

 
กองทนุหลกั หมายถึง  กองทนุตา่งประเทศที่กองทนุน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้

ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ   หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัท 

จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจด 

  ทะเบียนและวนัท าการของประเทศของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของกองทนุ และเป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคา และสง่
มอบหลกัทรัพย์ 

 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการและ 
  ของกองทนุหลกั  หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิ   
 
ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้

ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 

 
 
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ย 
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ลงทุนที่มีราคาไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
 
กลุม่กิจการ  หมายถึง     บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี ที่สภาวิชาชีพ 
  บญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 
 
สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ 

สถาบนัการเงิน 
 

มติพิเศษ   หมายถึง  มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งสง่หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 

มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง    มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนหนว่ย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน” 
 

สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจด 
ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบั 
การจดัการลงทนุ  

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
เงินส ารอง   หมายถึง  จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิท่ี 

ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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สทิธิเรียกร้อง หมายถึง  สทิธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายวา่ ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
 
วงเงินรับอนญุาต   หมายถึง  วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายใดๆอนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทนุเปิด
ทีเอ็มบี Asian Bond โดยบริษัทจดัการสามารถเคลือ่นย้ายเงินทนุ
เพื่อไปลงทนุในตา่งประเทศได้  

 
ค าศัพท์ 

 
ค าอธิบายศัพท์ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่
เงินฝาก   

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีวกบัเงิน
ฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 
benchmark 

 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

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

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

CRA สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตาม
ประกาศ 
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credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 

ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 
discount rate 

 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 

 
issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

 
national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
regulated market ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง

ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ี
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 

organized market ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง 
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
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product limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP Specific Investment Products 
  

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
WFE 
 
หนว่ย infra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ย property 

World Federation of Exchanges 
 
หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 

ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบั
กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอื่นใด 
 
หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 
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หนว่ย CIS หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 
 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  

Website: https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี  Asian Bond 

 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB Asian Bond Fund  
 
1.3.  ช่ือยอ่ : TMBASIAB 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้ 

 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 
1.7  อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

https://www.tmbameastspring.com/
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1.8  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :   - 
 
1.9  อายโุครงการ :  
 
เง่ือนไข  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมนี ้ท่ีอยูใ่นระหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุ

ครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่
บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  หรือ  

2. ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ครัง้แรกต า่กวา่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และ
บริษัทจดัการประสงค์จะจะยตุิโครงการ  
  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผา่นทางไปรษณีย์  ผา่น 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
1.10  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  
 
2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ  : 3,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  : โดยในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 450
ล้านบาท 

 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 
2.4   จ านวนหนว่ยลงทนุ : 300,000,000.00 หนว่ย  
 
2.5   ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
 
2.6   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00  บาท  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิส าหรับการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรกของผู้ลงทนุท่ีต ่ากวา่ 1.00 บาท โดยให้
เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  และค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรกให้กับผู้ สนใจบางรายได้โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
2.7   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้ถดัไปตามดลุยพนิิจของ
บริษัทจดัการ และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่
กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะ
ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื   
 

2.8   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 
 
2.9   จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
 
2.10   มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 
2.11   จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนครัง้ถัดไป และ/หรือ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1 ,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
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เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน BGF Asian Tiger 
Bond โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 
3.2  ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารหนี ้
 
3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
       - กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 
       - ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ BGF Asian Tiger Bond 
       - กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : Luxembourg 
 
3.4 ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
 
3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  ไมม่ี 
 
3.6  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  :  ลงทนุ 
       เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 
 
3.7  การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) :  ลงทนุ 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  
1. กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั  
(passive management) 
2.กองทนุ BGF Asian Tiger Bond (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : การลงทนุในกองทนุรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัคือ 
JP Morgan Asia Credit Index ในรูปสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเทา่คา่สกลุเงิน
บาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน 
BGF Asian Tiger Bond ในหนว่ยลงทนุชนิด Class D2 USD ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตาม
ระเบียบของ UCITS กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่วบริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และ
ลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
 
กองทุนมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงู โดยจะลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสาร
หนีท้ี่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่ใน Asian Tiger countries 
(ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวนั ฮ่องกง ประเทศฟิลปิินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกมัพชูา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มา
เก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มี การจัดอับดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการ
บริหารได้ 
 
ทัง้นี ้กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือภาค
อสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอับดับความ
นา่เช่ือถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ และต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
 
กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) ได้ 
 
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/
หรือตา่งประเทศ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไมท่ าให้ระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือตราสารหนีท้ี่มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด   
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond จะอยู่ในรูปของ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ  มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน 
อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัสว่นท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเสี่ยงใน
กรณีทีค่า่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งคา่   
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวม

ต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน 
(class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญ เช่น เง่ือนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ /หรือได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ตา่งๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุใน  
กองทนุ BGF Asian Tiger Bond (กองทนุหลกั)ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในหน่วย
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ลงทนุของกองทนุ BGF Asian Tiger Bond (กองทนุหลกั) ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทน
ของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั
อย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วต ่า
กว่าตวัชีว้ดั(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมข่ดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และ
ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการและถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 
2. กองทุนมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี

บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และการลงทนุในตา่งประเทศ  โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

 
 ทัง้นี ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  และไม่น ามาบังคับใช้ในช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่
กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมี
การสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทั ง้นี ้
ยงัคงต้องค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

 
3. ในกรณีที่กองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) มีการลงทนุในตราสาร SIP เกินกวา่อตัราสว่น

การลงทนุท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุ
ปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อตัราส่วนการลงทนุในตราสาร SIP ไม่เกินกว่าหลกัเกณฑ์การลงทนุที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
ทัง้นี ้การปรับลดสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วจะด าเนินการภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่รับทราบข้อมลู
การลงทนุในตราสารดงักลา่วเกินกวา่เกณฑ์การลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไป ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้หรือกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า หากการด าเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุใน
กองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มท าให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ 
(Master Fund) โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
เปิดทีเอ็มบี Asian Bond บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  บริษัทจัดการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลกัแทนกอง

ทนุเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกบักอง
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ทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลงกองทนุตา่งประเทศกองทนุ
ใหม่ ท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด หรือมีแนวทางให้ด าเนินการได้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลกัแทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการ
เลิกกองทนุ โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงิน
ตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

 
4.  ในกรณีที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ และกองทนุปลายทาง
ในตา่งประเทศดงักลา่วที่กองทนุเปิดทีเอ็มบ ีAsian Bond เข้าลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน

ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง

ระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ 

 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
4.1   แจ้งเหตทุี่กองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมลูค่าลดลงตามที่กลา่วมาข้างต้น

พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี  ้แนวทางการด าเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมใน
ตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุ
ใหม่ดงักลา่ว จะมีนโยบายการลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการ
ดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรากฎ
เหต ุหรือเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

4.3 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 
4.2 ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่น
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการดงักลา่ว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 

4.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่
สนใจลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

 

รายละเอียดกองทุนหลัก :  กองทุน BGF Asian Tiger Bond 

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน  BGF Asian Tiger Bond ซึ่งบริหารและจัดการโดย  กองทุน 
BlackRock (Luxembourg) S.A. ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทนุ 
BGF Asian Tiger Bond เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.blackrock.com 

ชื่อ BGF Asian Tiger Bond 

โครงสร้างของกองทนุ 
 BGF Asian Tiger Bond 

ประเภทกองทนุ            :  กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้
Class                          :  D2    
ISIN Code                   :  LU0776122383 
Bloomberg Code        : BGATBDU 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลา่ร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  :  JP Morgan Asia Credit Index 
 

 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุน BGF Asian Tiger Bond (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์
หลกัเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงู โดยจะลงทนุอยา่งน้อยร้อยละ 70 ใน
ตราสารหนีท้ี่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการด าเนิน
ธุรกิจสว่นใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศจีน ไต้หวนั ฮ่องกง ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศอินโดนี เซีย  มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศ
ปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจัดอับดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอัตรา
แลกเปลีย่นเพื่อความยืดหยุน่ในการบริหารได้ 
ทัง้นี ้กองทุนหลกัสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตรา
สารที่ เ ก่ียว ข้องกับสิน เช่ือภาคอสังหา ริมท รัพ ย์  (mortgage-related 
security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอบัดบัความน่าเช่ือถือ
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ และต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
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อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management company)  

BlackRock (Luxembourg) S.A. 
35 A, avenue J.F. Kennedy, 
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

ผู้ รักษาทรัพย์สนิของ
กองทนุ (Custodian Bank) 

HSBC Bank (China) Company Limited 
33th Floor, HSBC Building, Shanghai ifc, 8 Century Avenue, Pudong, 
Shanghai, China 200120 

 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของ BGF Asian Tiger Bond 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ

กองทนุ 
อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้ 

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นวา่ไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้ได้รับมติจาก   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ : เน้นลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  ทัง้นี ้ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่นใด 
 
3.13  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 
1.  ประเภทของตราสาร  

      1.1  ตราสารหนี ้
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1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 
1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ 
        ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

      1.2  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.3   ตราสาร Basel III 
1.4   ศกุกู 
1.5   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note : SN)  

     
2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์
ที่ครบถ้วน ดงันี ้
2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มูลคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่

กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่ว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลกัวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ 
P/N ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.4.2 ธนาคารออมสนิ 
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 
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ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋
ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
     2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying            

ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
     2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
 ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง

ก าหนดโดย  International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการลงทนุที่อาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สินดงักลา่วไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนด้วย 

2.5.3 ในกรณีที่ตราสาร SN ดงักลา่วมีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ   ต้องจดัให้มีข้อตกลงให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ 
บริษัทจดัการร้องขอได้  

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลง
กบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
  2.5.4.1 ให้ผู้ ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวนัที่  

15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป   

 2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
 
ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกับ 
TBMA และมี การเสนอขายตามหลัก เกณ ฑ์ที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่

 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคณุสมบตัิ และหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง

การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุ ในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องมีนโยบาย

การลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 
1.2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม      
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ นัน้ 
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1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 
1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   
กองทนุ นัน้ 

1.3ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้อง
ไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

 1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  

 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 

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

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
 อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
     1.2  อตัราดอกเบีย้ 
     1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
     1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 
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ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ   underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

(2.1) กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ  derivatives 
ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

(2.2) เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
   (2.2.1) derivatives on organized exchange 
   (2.2.2) OTC derivatives ดงันี ้
              2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 
derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

              2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การ
ก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

(2.3) ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้า
นัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับ
มอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 

3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
  บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้
ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 
 

4.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความ
เสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
(5.1)  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ

ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป    
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(5.2)  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบ
ทนัที 

(5.3)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
6.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ

ธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
(6.2.1) Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผกูพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event 
ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด 
credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่่า obligation 
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 
obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ข้อตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ 
(Proportionate Credit Default Swap) 

(6.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์
อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่
หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้า
มี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยง
จะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง
ให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไมเ่กิด credit event) 

(6.3) ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี ้

         (6.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
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 (6.3.2)ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

  (6.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.13.2  การลงทุนในต่างประเทศ : 
 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแตใ่น
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็น
การท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ 

1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 
1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงิน 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.3  ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 
1.4  ศกุกูตา่งประเทศ 
1.5 ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงตา่งประเทศ (Structured Note : SN) 
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2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 
ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1  ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืน   
ผู้ออกตราสารได้) 

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่ว
ต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูทีเ่ช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ 
P/N ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

2.4.2 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ สว่นท่ี 1 ข้อ2 
คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร ข้อ 2.4.1 – 2.4.7 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋
ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้าม)ี ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิม่เตมิดงันี ้
     2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ 

derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
     2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
 ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถ
เปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุ
ที่อาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

 2.5.3 ในกรณีที่ตราสาร SN ดังกล่าวมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ต้องจัดให้มีข้อตกลงให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บริษัท
จดัการร้องขอได้ 
2.5.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏใน
ระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. 
ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
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  2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมูลค่ายตุิธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณ
เดียวกับที่ ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือดังกล่าว                 
ให้ บริษัทจดัการทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่ว
เป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN มายงับริษัทจดัการ ทนัที 

 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
1.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะดงันี ้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ         
เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ
ที่เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   
1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
ส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 
1.3  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ ลงทุน
อยา่งเพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
ดงักลา่วต้องมีการจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการ
ชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ใน
สดัสว่นมากกวา่หรือเทา่กบั 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 
1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม  นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 
1.4.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวม นัน้ 
1.4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ
กองทนุรวมนัน้ 
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1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องไมใ่ช่กองทนุที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น 
และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับ
ฝากดงันี ้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
3.สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือ
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก ข้อ 1- 9 

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

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
     อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
    1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
    1.2  อตัราดอกเบีย้ 
    1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
    1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 
ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคา
ของ underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2.   เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
     2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเก่ียวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives 

ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 
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2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
         2.2.1  derivatives on organized exchange 
         2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
                     กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ

บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้  
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมี
หน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ  
ตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุ
ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

 
4.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความ
เสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

(5.1) ให้ คู่ สัญญ าอี ก ฝ่ ายหนึ่ งค านวณ  และแ จ้ งมูลค่ ายุติ ธ รรมของ derivatives                          
ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่ว
เป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
(5.2)  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ          
ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ
ทราบทนัที 
(5.3)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
6.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียง

กบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
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(6.2.1) Credit Default Swap :  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพันตาม 
obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้อง
ช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลง
จะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี เ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event 
ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
(6.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความ
เสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์
อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรือ
อัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี)              
ของมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงจะโอน
ผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 

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

       (6.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์        
และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

 (6.3.2)ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

 (6.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ : 
 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ
หลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ เว้นแต ่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุ  
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ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ที่รัฐบาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนา
อยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale  อยูใ่นระดบั 
investment grade)  
 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสาร
ทีม่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.9 บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมี

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 

วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่ม ี
ลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 

6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 

วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบ
ของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

6.2.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 

(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่
ตา่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit 
rating แบบ national scale อยูใ่น
ระดบั investment grade) หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
repo) 

6.2.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

7 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6  
[ Specific Investment Products (SIP) ] 

รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  
      organized exchange) 

 
ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

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

ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก       
ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 
       จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี เว้น

แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่

ตามรอบอายกุองทนุ 

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

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสญัญา

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่
กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้ 

2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  ซึง่จด
ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นท่ี 1 : 

อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit)   
แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือ
ตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6  
ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  
6.2 ตราสาร Basel III   
6.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมี underlying เป็น ตราสาร
ตามข้อ 6.1 – 6.2   

ทกุประเภท รวมกนัไมเ่กิน 20%  

7 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้
7.1  hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 35 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง 
7.2  non-hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อการลดความเสีย่ง 

global exposure limit 
7.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีการลงทนุ 
          แบบซบัซ้อน1 
          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives  โดยต้องไม่

เกิน 100% ของ NAV 
7.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุ 

แบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR < 20%  

                ของ NAV  
          (2) relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

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

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ี
ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit)  
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 

Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้ออก
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ตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ 
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filling ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา
เป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่
ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบั บคุคลตาม 1 – 9) 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   
2.2 อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของ



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 37 

กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
 (1)  มีขนาดเลก็  
 (2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
 (3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

3 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่ว
ได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 
4 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมี
คณุสมบตัิที่เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถ
ลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิ

ขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถดันบัแตว่นัท่ี
เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แตต้่องไมเ่กินกวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ  เว้นแตเ่ป็น
กรณีตามข้อ 5 ในสว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัมิี

คณุสมบตัิเปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า

รายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้

จ าหนา่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี 

และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) 
บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
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2.   ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะทีก่องทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มา
การลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการ

ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 5 ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ี

ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ในสว่นท่ี 3    

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

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) บริษัทจดัการ
ต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่
รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 
3. หากปรากฎวา่มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 
วนัท าการติดตอ่กนั บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

 
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น

ส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 39 

(3) หากบริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ ให้จดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ 
จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีอตัราสว่นเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัสง่
รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2)  

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ ห้ามมใิห้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมลงทนุเพิม่เตมิในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
และให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่  พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังานและผู้ดแูลผลประโยชน์  ทัง้นี ้
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

 
4.   ในกรณีที่กองทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแต่ตอ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี ้

จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 
3 แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
(1)  กรณีที่กองทนุมกีารลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดมินัน้ 
(2)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

5   ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้
การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่
การด าเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจ
ด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่
รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภท
ของกองทนุ 

 1   ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มี

การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  รวมทัง้
จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือ
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
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2  ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ  เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ
รวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มวีิธีการในการ
ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมกอ่นท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย
จนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงั
ไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เติม   
   
3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการ

จะไมน่บัช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถงึประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในชว่งที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  :  ไมม่ี 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 

5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 
 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ก) ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ข) ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัขิองธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
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ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
450 ล้านบาท และก าหนดเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมต่ า่กวา่ 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอื
ชีช้วนโดยจะเสนอขายที่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

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

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
 

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ตา่งๆ ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
บริษัทจัดการและผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบพร้อมกับใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซือ้/
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
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5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัท
จดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และค าขอใ ช้บริการอื่นๆที่
ต้องการ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วน าค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุน ค าขอใช้บริการอื่นๆ              
(ถ้ามี) และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานซึ่งลงนามรับรองความถกูต้องดงัต่อไปนีไ้ปที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
 
หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน 
สัง่ซือ้/จองซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian 
Bond ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน หน่วย
ลงทุนของกองทุนอื่นดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุ
ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และผู้จองซือ้หน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้
ครบถ้วนชดัเจน   
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2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดตา่ง 
ๆ ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นท่ีส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้
แรก และเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ามาใหมไ่ด้ 
แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
สว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เมื่อเปิดบญัชีกองทนุกบัทางบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับบตัร
กองทุนของบริษัทจัดการของบริษัทจัดการตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมรหัส ซึ่งจะ
สามารถใช้ในการสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการ
หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
บริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ หาก
เงินในบญัชีไมเ่พยีงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดย
ไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ แตต้่อง
อยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสาร
บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บั
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
 ก)  ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่
หมายเลขโทรศพัท์ 1725 (หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่
ได้รับฟังจากระบบซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์หรือที่ระบใุนคูม่ือการใช้บริการ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวน
เงินไม่รวมหน่วยสตางค์ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)  โดยไม่จ ากัด
จ า น ว น ค รั ้ง ต่ อ วั น  ห รื อ มู ล ค่ า อื่ น  ๆ  ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใน อ น า ค ต  ซึ่ ง จ ะ ป ระ ก า ศ ใน 
www.tmbameastspring.com  
 
ข)  ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ จะต้องด าเนินการ
เปิดบัญ ชีกองทุน เปิดที เอ็มบี  Asian Bond (Open New Fund)ได้ที่  www.tmbameastspring.com ห รือ
เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด จึงสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหสัผา่น (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้ สัง่ซือ้สามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหัสผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่
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ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอน
การสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบรูณ์ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน  99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุด
เก้าสิบเก้าสตางค์) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
2.2)    กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการ ของบริษัทจดัการ เพื่อ
จองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
5.2.3  การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในการช าระเงินคา่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
(1)  กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่น
ธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลงั ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 
(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
เงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่นธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค 
ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคารจะต้องลงวนัที่ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชี
กระแสรายวนั ในนาม“กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond” โดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)” หรือที่บริษัท
จดัการก าหนดเพิ่มเติม 
  
(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนนุการขายฯ”) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม  “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื่อ
ผูส้นบัสนนุการขายฯ)”   
 

http://www.tmbam.com/
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เมื่อส านกังานผู้ รับสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่ว
จะออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพนัตามข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไมส่ามารถ
ยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้
ในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย 
รวมถึงก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
 ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 300 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ตามจ านวนที่สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 450 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบนัทึกในระบบซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัท
จดัการ  
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
สัง่ซือ้โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่า 1 บาท หรือ 1 หนว่ย หรือเมื่อ
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บริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับ
การจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรทัง้หมด  เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรร
เป็น 
(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
 (ซ)  กองทนุอื่นใดทีม่ีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้

นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏวา่โครงการ
ไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 
รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัท
จดัการประสงค์จะยตุิโครงการ หรือ ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่
ได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.4 ข้างต้น    
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตาม
วิธีการขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 
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6.1.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
6.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
6.1.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.1.4 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ี
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัท
จดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

 
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 
1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  
ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชี
กองทนุกบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุให้ครบถ้วนชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ  5.2.2 1)  
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2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้ สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว สามารถกรอกใบค าสั่งซือ้และ                   
ส่งหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 5.2.2 2) ต่อ               
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่    
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใด
ที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสทิธิใน
การออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่ จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน จะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวันท าการซือ้ขาย
ภายในเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนั
ท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 5.2.2  
 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) และ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดตา่งๆในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ
ค าขอใช้บริการอื่นๆให้ครบถ้วนชดัเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้
บริการอื่นๆ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กับผู้สนใจบางรายได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
ประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ  วนัท าการถดัจากวนั
ท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัด
จากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบญั ชีแสดงสิทธิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  เพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนและสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น
รหสัผา่นใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
 
ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้บริการได้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของ      
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั 
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หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้
โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้  ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสาร
บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วันท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถัดไปซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการให้      
ผู้ สัง่ซือ้ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้ สั่งซือ้
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่
ถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ จากนัน้จึงเลือกรหสับริการซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆ
ที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
3) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
 
ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละ
เท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” ได้ที่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่บริษัทจัดการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร
เจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
  

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซือ้ของงวดดงักลา่ว  
 
ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
เทา่นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วได้โดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลไม่
เป็นบญัชีร่วม  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการของ
บริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์
จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการนีท้ราบ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้
กบัเจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูค่า
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หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายหน่วยลงทุน เพ่ือความเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 
 
6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ  
6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการ
พบว่าบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนเป็นเหตุที่อาจท าให้ได้รับการจัดสรร
เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 
2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่ม
จ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแต่
กรณีตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นโครงการจดัการกองทนุรวมตาม ข้อ 11 
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน 
หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันท าการซือ้ขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 
5 ต าแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั  
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4.1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึ งผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ  
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

4.3)   หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)   ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ

เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    

4.5)    กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 4.1 – 4.4 
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุ
ที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหนว่ย
ที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดย
ใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไม่รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้   
ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
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6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยูใ่นตา่งประเทศที่มีมลูค่ามากกวา่ 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
 
ค) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ง) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ใน
บางสถานการณ์การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร  หรือเห็นควรให้
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือ
ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ตา่งประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือ
เพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การ
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เปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของ     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้ง
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

 
7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 
(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
(4)   เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
 

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

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
- ไมม่ี – 
 

      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ

 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ : 

  
7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุ
จ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีสัง่ขาย
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คืน และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
 
อย่างไรก็ตาม สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการ
บนัทกึข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
แล้วเทา่นัน้ 
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่
ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดงักล่าว
เสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุน ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้
ต่ อ วัน  ห รือ มู ล ค่ า อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า รจ ะ แ จ้ ง ใน อน าค ต  ซึ่ ง จ ะป ระก าศ ใน 
www.tmbameastspring.com  

 
7.4.1.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 

ในการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ 
งวดละเท่าๆกนัสามารถก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วย
วิธีการอื่นท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ค าสั่งซือ้คืนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอ
ยกเลิกดงักลา่วโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน 
หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 
สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของงวดใด มากกวา่
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จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึไว้ในระบบข้อมลูของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน  
 

7.4.1.4  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชี
ประเภทบคุคลธรรมดา และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จัดการจะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท า
รายการผา่นบริการนีไ้ด้ 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้
ทกุวนัท าการ ตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุ
ครัง้   
 
หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
7.4.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 

บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้เมื่อ
บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดงักล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยระบุไว้ในหนงัสือ    
ชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) และหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (Fund Fact sheet)                        

บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี  
ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิจะเป็นผลให้จ านวน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

การพิจารณาจ านวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจากผลก าไร และ/หรือ 
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ผลตอบแทนจากตราสารที่ลงทุน  และ/หรือ กองทุนที่กองทุนไปลงทุน เช่น เงินปันผล และ/หรือ 
ดอกเบีย้ และ/หรือ สว่นเกินมลูคา่เงินลงทนุ (Capital gain) เป็นต้น 
 
บริษัทจะพิจารณารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัดิงักลา่ว โดยพิจารณาตามสดัสว่นจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีถือตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และสงวนสทิธิที่จะปิดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทนุส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิดงักลา่วตามที่
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด 

 
ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า โดยประกาศใน www.tmbameastspring.com และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้ สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรือยกเลกิการพิจารณารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
โดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเกิน 4 ครัง้ตอ่ปีได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนดงักล่าว โดยผ่าน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมท่ าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด ซึ่ง
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะมีการรับซือ้คืนอตัโนมตัิในงวดนัน้ ๆ ต ่ากวา่ 1 หนว่ย  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่ยงัไมเ่ปิดให้บริการในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ทีจ่ะไมใ่ห้
บริษัทจดัการให้บริการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการ
ดงักลา่วจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ให้บริษัท
จดัการให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิดงักลา่ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ไมป่ระสงค์ให้บริษัทจดัการพิจารณารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนโดยอตัโนมตัิตามที่บริษัทจัดการก าหนดข้างต้น หากผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวแจ้งให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม
ภายหลงัโดยจะมีผลภายใน  30 วนันบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์
ที่จะไม่ให้บริษัทจัดการให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และให้ถือว่ามี ผลใช้บังคับ
ตลอดไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งจะมีผลภายใน  
30 วนันบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เช่นกนั 
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7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 

 
7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึง่บริษัทจดัการ
จะก าหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป หรือใน  www.tmbameastspring.com  หรือ ปิด
ประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนดงักล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน  
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ และส านักงานของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่นใด 
 
อื่นๆโปรดระบ ุ: 
 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 
15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการทาง
โทรศพัท์ได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยผ่านบริการซือ้ขาย
กองทนุผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือ
ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เคร่ืองเปิดให้บริการ  
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือความเหมาะสม
และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้
หากมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้น
แตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8  รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิ่มเติม :   

 
การรับช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ นบัแต่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิแล้วแต่กรณี (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ตามวิธีการขอรับ
เงินค่าขายดงันี หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน

ฝากที่ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในแบบค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ นบัแตว่นัท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิแล้วแต่กรณี (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการ จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)  

 
 2)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วย

ลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ 
นบัแต่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิแล้วแต่กรณี  (โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10  

 
 3)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วย

ลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและน าเช็คดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ นบัแตว่นัท าการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของ          
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบเุก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้
แล้วในโครงการ) ทัง้นี ห้ากธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิด
คา่ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ  

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ หรือ 
ใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอื
ในบญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของ
บริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ  10 ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใดที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิก
ค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  

 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มี
ค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11  หรือ ข้อ 12 

 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์    บริษัท
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
- ไมม่ี -   
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   

8.1.1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
8.1.2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
8.1.3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
8.1.4  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
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8.2  รายละเอียดช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :   
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนกองหนึ่ง(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัท
จดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบีย้ปรับ 
หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกับ
หน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว               
5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1) – 4) 
 
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี"ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะ
สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายในกลุม่ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มี
การสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  เป็นต้น 
 
สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ
ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ 
หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏ
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ เว้น
แตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับ
ใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราว
หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยน ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่าง
สมบรูณ์  
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ 
ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือ
ติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี"ตัง้แตส่องกองทนุขึน้ไปสามารถ
สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2  
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน  โดยระบุช่ือกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัท
จัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

 
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้น
ข้อก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวนัที่รายการ
สับเปลี่ยนนัน้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  ตาม
รายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2 
 

(2)  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ  (ผ่าน
อินเตอร์เน็ต) 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ไ้ด้ทุกวัน โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) 

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 68 

การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
และใช้เกณฑ์การค านวณราคาในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบู รณ์  โด ยบ ริก ารสับ เป ลี่ ย นห น่ วยลงทุนท าง เค รือข่ ายอิ น เทอ ร์เน็ ต ของบ ริษั ท 
(www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็น
จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท
ถ้วน)โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศ
ใน www.tmbameastspring.com  

 
(3)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : 

AIP) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนด
ค าสั่งสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ด้ วยตัว เองผ่านอิน เตอร์เน็ตของบ ริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมี
ขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

  
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง 
จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่สบัเปลี่ยนในแต่ละงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และ
ก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัท่ีของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือ
ของปี ท่ีต้องการท ารายการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ระบวุา่จะเลือกให้ท ารายการในวนัท า
การก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือ
ค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัที่
ยื่นค าขอยกเลกิ  
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(4)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชี
ประเภทบคุคล  และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
ได้ทุกวันท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1  โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุก
ครัง้ 
 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่
เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 
1)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัท่ีการ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล ท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และคา่ใช้จา่ย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 
2)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัท่ีสบัเปลีย่น

หนว่ยลงทนุมีผล ท่ีค านวณได้เมือ่สิน้วนัท าการถดัไป บวกด้วยคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
และคา่ใช้จา่ย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี  

 
8.2.3  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
อนาคต หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยุดท าการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน 
หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสั่งซื อ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน
ผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง 
www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ยกเว้น
กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วโดยพลนั 

 
9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
 

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้อง
ได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด
ได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ16 และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
10.2  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
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 (2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (3)  แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลือ่น และ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
 (4)  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนกอ่นหลงั 
10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่
ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
10.4  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็น
วนัหยดุท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
 
 
11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
 
11.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 (2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด
ได้อยา่งสมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
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 (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้
กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ 
ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้
เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 (ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่ งซือ้
หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
  1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
  2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
  3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มี

อ านาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

ลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม

ภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึ่งให้กระท าได้ไมเ่กิน 
3 วนัท าการ 
 
11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 73 

 (1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5)  ให้
เปิดเผยต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุ
รวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5)  เกินหนึง่วนัท าการ ให้
บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
  (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้ว
ให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คนืหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั 
 
12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 
13.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่

ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
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4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ
เงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 –  4 
 

13.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุ 

13.3 บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
14.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : ไมจ่่าย  
14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล  : ไมม่ี 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  : ไมม่ ี
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  :  
 
รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.9795 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
ของกองทนุรวม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 
      15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

 
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.6050 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมด หกั
ด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ  
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15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ 
วนัท่ีค านวณ  
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ  
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไมม่ี  
หากมคีา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
ไมม่ี  
หากมคีา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ   :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ0.0535ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่
หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนยีมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 
1. อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
2. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
 
3. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียน
เลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
4.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝาก                  
หลกัทรัพย์สินในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ใน
ตา่งประเทศของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง  
 
5.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สิน
หรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่าย
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ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทัว่ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ใน
และต่างประเทศ เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 
รวมถึงคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  
 
6.  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) ในการด าเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ ฟ้องร้องให้บริ ษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่                  
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
 
7.  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ 
ของกองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
8.  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบญัชีกองทนุกับธนาคาร 
เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค 
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)  
 
9.  ค่าธรรม เนี ยมส าห รับการใช้บ ริการทดรองจ่ าย เงิน  เพื่ อช าระราคาหลักท รัพ ย์ล่วงห น้าจาก                        
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed 
trade) ตามที่จ่ายจริง 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุ ให้รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบั
การลงทุนห รือมี ไว้ ซึ่ งห ลักท รัพ ย์ห รือท รัพ ย์ สินที่ ก องทุ นลงทุนทั ง้ ในประ เทศและต่ า งป ระ เทศ   
 
คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทัง้หมดข้างต้นจะเป็น
ภาระของกองทนุ  
 
การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน  ค่าธรรมเนี ยมผู้ ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียม                          
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐาน
ในการค านวณและจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  
 
การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง และ
ในทางบัญ ชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายของกองทุนค รัง้ เดียวทั ง้จ านวน  ยกเว้นค่าใช้จ่ ายตามข้อ 2                              
โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 
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ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 ถึง 8 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
 
ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า จาก                   
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed 
trade) นัน้ จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 
 
คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 
 
คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  :  
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถื อหน่วย
ลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ลงทุนทราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัของ
กองทนุ   
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้น
แตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ 
www.tmbameastspring.com. 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  :  
 ไมม่ี  
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  
กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง 
ไมม่ี 

http://www.tmbam.com/
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กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ โดย บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
การขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้  ผู้ลงทนุทราบใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยตดิประกาศที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า 
  
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไม่
เทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยติด
ประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไว้ในหนงัสอืชีช้วน
สว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้น
แตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 7 วนั  
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
ในอตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ต่อหน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไมต่ ่ากว่า 
100 บาท และสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี)  
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์ที่จะให้ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบบัละ  
ไมเ่กิน 50 บาท 
 
15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) : 
ไมม่ี 

15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  :มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

1.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทุนหรือหกัจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อย
ละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่ง
ดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของกองทนุ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไมถ่กูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุในช่วงการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก จะมีการรวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลีย่นเข้า 
หรือราคาสบัเปลีย่นออก  

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพือ่น าไปช าระ
เป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุดงักลา่วให้
สอดคล้องกบัอตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ทีเ่กิดขึน้จริง  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามทีจ่่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามที่จา่ยจริง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  

2. คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
 
15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
 
15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการ
จะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถงึด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมี
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การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทาง
หนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซอ้ืขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ทีท่ี่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย
เดิมตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

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

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 
15.6 หมายเหต ุ:  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย  
     ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่   
     ถกูต้อง :  
16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ   
        และราคาหนว่ยลงทนุ 
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16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
 
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป โดยบริษัทจะ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินบาท  ทัง้นี ้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  ที่มิได้มีการท าสัญญาประกันความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ(Spot Rate) ของวนัท าการซือ้ขายก่อนวนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ  ณ 
เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอ
ขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ 
Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุภายในวนั
ท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  โดยจะ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นีท้รัพย์สนิในสว่นท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่มิได้มีการท าสัญญาประกันความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวนัท าการซือ้ขายก่อนวนัค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ เวลา
ประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้คา่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็น
เกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมลูที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรือ 
Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อตัราแลกเปลี่ยนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย
ถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กรณีเป็นกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (Interval fund) ท่ีก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่างกันตัง้แต่หนึ่งเดือนขึน้ไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายใน 2 วนัท าการถดัไป    
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(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจดัการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุสกลุเงินบาทของวนัท าการซือ้ขายลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
 
(2.4)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจ่ายเงินปันผล
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาอตัราแลกเปลีย่นตามที่ก าหนดในข้างต้นได้อยา่งเหมาะสม  บริษัทจดัการอาจน าอตัรา
แลกเปลีย่นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนัมาใช้แทนโดยอนโุลม 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่เป็นสกลุเงินบาทหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายลา่สดุก่อนหน้าวนัท่ีค านวณนัน้ 
 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ประกาศข้างต้น 
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่า
หนว่ยลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หรือจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  
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(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้า
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุ
แห่งที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อ       
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถู่กต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่น
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้ 
 
(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน 
ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1) 
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(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุ
ได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้
แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมม่ีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่  
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แต่หากปรากฏ
วา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่ง
มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู ่
หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่
ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่
ถึงหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม          
2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั 
(กรณีกองทนุมีประกนั) 
: ไมม่ี 
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17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
17.5 ที่ปรึกษา : ไมม่ ี
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 

ช่ือ :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
ที่อยู ่  :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 
                            100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
                     แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
หรือบคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก าหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ : 
 
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 
20.1  การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแตล่ะ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
 
20.2 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 
 
การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ย
ลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั 
       การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดั 
     การถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

 (ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
 (ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพือ่ยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
       บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม

โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 (3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัท

จดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ 
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หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนดินัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเพียงรายเดยีวหรือกลุม่
เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนดินัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจ านวน
ที่ถืออยู ่
 
20.3 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิัติและ/หรือวธีิดาเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของกองทุนหลกั โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงั กองทนุหลกั(ซึง่เพื่อประโยชน์ในหวัข้อ 20.4 นี ้ให้หมายความรวมถึงผู้จดัการ
กองทุนหลกัและผู้ เก่ียวข้องของกองทุนหลกั) ถึงรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
(กองทนุ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% 
ของกองทุน หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามกองทนุหลกั  หรือ ตามค าขอของกองทุนหลกั เพื่อให้ กองทนุหลกั 
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับกองทุนหลกั ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ 
ตวัอยา่งเช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือเอกสารหลกัฐานแสดงที่อยูข่อง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีออกโดยหนว่ยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเช่ือถือได้ซึง่มิใช่บริษัทจดัการ เป็นต้น  
 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจดัการร้องขอ)  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะต้องน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลักและหน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง แม้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมิได้ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว เพื่อให้กองทุนและกองทุนหลกัปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้ถือว่าทัง้บริษัทจัดการกองทุน ผู้สนบัสนุนการขาย 
และกองทนุหลกั ได้รับค ายินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการใช้ข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
 
นอกจากนี ้เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถปฏิบตัิตามเกณฑ์และเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุหลกั บริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับเงินที่ได้จากแหล่งผิดกฎหมาย
(รวมถึงเงินที่ได้จากการคอรัปชัน่ หรือ เงินที่เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการร้าย เป็นต้น) 
อีกทัง้ไมรั่บบคุคลตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond (กองทนุ) 
 (1) บุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ  กองทุน กองทุนหลัก และ
ผู้ เก่ียวข้อง ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไม่
จ ากดัเพียงกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายKYC  
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 (2) บคุคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทนุดังกลา่วอาจท าให้ กองทนุหลกั(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย OFAC เก่ียวกับการท ารายการกบับุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ 
OFAC หรือตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with 
the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions 
regulations หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นักลงทุนจึงควร
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทุนเปิด
ทีเอ็มบี Asian Bond (กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบว่า 
เงินที่เข้าใช้ลงทุนดงักล่าวเป็นเงินที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด(รวมถึงผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุนซึ่ง     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้
ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทนุหรือกองทนุหลกัร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าขา่ยและ/หรือมีความผิด
ตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบัติ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด  อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัท
จดัการและ/หรือกองทนุหลกั ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลกัและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้องทุนและ/หรือกองทุนหลักตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องของกองทุนทัง้สองอาจมีแก้ไข
กฎเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไมม่ีคณุสมบตัิหรือกระท าผิด
เง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการ
คืนเงินลงทนุตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วรับทราบและให้
ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิ
เรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 
20.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา     
(ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
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กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้
ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา               
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
 

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือ
บริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุน
ได้อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี  ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการ
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น าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

 
(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้
ข้อมูลตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือ
หลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

 
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลีกเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ  (รวมถึงผู้ ที่ เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

 20.5 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน   จากบุคคลที่เป็นผู้
ให้บริการอนัเนื่องมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ  เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดย
กฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า  เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือ
พนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่ง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ   

 
20.6 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยังนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว)ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เข้าลงทุน เป็น
ต้น] ถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond (“กองทุน”) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือ
สดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้  นิติบคุคล
ดงักล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสดัส่วน
ดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกั
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน (LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ค ายินยอมกับผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้
ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond (กองทนุ) 
 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากดัเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC 
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(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนิติบคุคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท า
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA 
PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย European Union  Money LaunderingDirective รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์
และรายช่ือดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จ
วา่ตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
(กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจัดการ
พบว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถึง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) 
ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/
หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่
ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจัดการและ/หรือกองทุนและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือ
กฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มี
คณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือ
หยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะ
ไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงักล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่
อยา่งใด 

20.7  การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุ
รวมจะอ้างองิที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทีต้่องมกีารวาง
ทรัพย์ 
 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
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ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุ
ได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่
มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม
ตอ่ไป 
 
22 ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม  ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทุนรวม  ทัง้นี ้
การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่ 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

1. บริษัทจดัการ    
 

ช่ือ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
ที่อยู ่  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

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

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1)  การบริหารกองทนุ  
 

ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็น
กองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่ง
บริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ี
ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 

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

จ)  ด าเนินการเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน
ในวนัท าการท่ี 2 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี 
 

ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ 
วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของ

https://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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เดือนถดัไป  
 

ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่
จ าเป็น เพือ่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้            
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าการได้ 

ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหน่วยลงทนุในบญัชี

กองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุ  

 
ฏ)  สั่งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ 

ตลอดจนช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของกองทนุภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2 

 
ฐ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ        

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่
ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 
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ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
คา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด 
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ตา่งประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ  ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักลา่ว ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ซึ่ งมี คุณสมบัติตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการ
เปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขใน
การเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 

จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

ฉ)  แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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 (4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

นัน้ๆ ขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่ีหน่วยลงทนุ

ตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 คงเหลืออยู่ในบัญชี
กองทนุ  

 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี และส่ง
รายงานดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดง
ข้อมลูตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด    ทัง้นี ้หากบริษัท
จดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้ปี
บญัชี 

 
ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคบักับกรณีกองทุนเลิกตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 20 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว 

 
ช)  จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูล

เก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูอย่าง
น้อยตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี ให้บริษัท
จดัการได้รับยกเว้น   ไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั
ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
ซ)  จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัท

จดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ใน
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุร้องขอ 

  
ฌ)  จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชี และจัดส่ง

ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

 
ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั 

และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฐ)  จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นท่ีมีมลูคา่เกินอัตราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิด
จากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด
พร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่
หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนัน้มีมูลค่าเกินอัตราที่ก าหนด  เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ฑ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 

20 
 

ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง
ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 
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ณ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดั 
การถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กิน
ข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย 
 

ด) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นาย
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ และดูแลให้นายทะเบียนผู้
ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุหากมีการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 

ต) ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด 
 ในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือ
หนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 
ถ) จดัส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน  เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
บคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ท) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีต้ามที่ส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนั
สดุท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จัดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยดงักลา่ว 

 
ธ) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
น) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้

ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
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หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือ
วา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส า นักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ช่ือ     :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่  :  ชัน้ 19 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 , 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1995-6 
Website : www.kasikornbank.com 
E-mail : MKT_SS@kasikornbank  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

 
(1)  ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีด

โครงการจดัการกองทนุข้อ 15 
 

(2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการ

จัดตัง้และด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จาก
หลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/
หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(2)  จดัให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ของกองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ  
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(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับ
เงินปันผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ ดแูลผลประโยชน์
ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน 

หรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบั

การรับและจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคา
รับซือ้คืน และราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการ
ออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ย
ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง 
เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตาม

ราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 104 

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวน
ทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขาย
คืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดใน
วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัท
จดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบั
แต่วนัสิน้ปีบัญชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัท
จดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้
แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงาน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

 

(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

 

(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระ
บญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่าร
ช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าทีต่า่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

 
14.2  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตาม
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มาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยไมช่กัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัท

จัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
เป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแตง่ตัง้ตวัแทนดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สนิของ
กองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในโครงการหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และบริษัทจัดการมิได้
ด าเนินการตามประกาศและโครงการดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ

กองทนุ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักลา่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตาม
วรรคหนึง่ให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของ    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการ โดยบริษัทจดัการมีหน้าที่สง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมี
หน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการ
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ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่ งที่มอบให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีบ่นปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
คา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้
แสดงการคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1)  เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลง
ไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกวา่ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายได้
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
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(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5)  ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้อง
บอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่บริษัทจดัการรับรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้
หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดของกองทุนนัน้ให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสั่งของบริษัทจัดการหรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไม่
เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
มีอ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม   :  
 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: ชัน้ 19 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์ 0-2470-1962 , 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1995-6  
 

และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หนว่ยงานอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็น
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ต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น รวมถงึระบบอืน่ใดที่เก่ียวข้อง ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
 

ทัง้นี ้หากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวใน
โครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ  

 
3.  ผู้สอบบญัชี : 
 ช่ือ     : นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
 ที่อยู ่    : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
      100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9  
      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

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

5. ผู้จดัจ าหนา่ย :  
   ไมม่ี  
6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
 

http://www.tmbam.com/


 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 109 

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

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

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

9. ที่ปรึกษา : 
 
9.1 ที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ไมม่ี  
 
9.2 ที่ปรึกษากองทนุ : 
ไมม่ี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  

 
13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1   สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน า
หน่วยลงทุนมาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถน าหนว่ยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึ่งค านวณ
ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ  10 

http://www.tmbam.com/
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13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมม่ี  
 

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ย
ลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนติิบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับ

ช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทน
หรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบไุว้ในตาม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ข) กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตาม

พินยักรรม  
 

ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
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วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณี
ที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทนุตามวิธีการที่ระบไุว้ในตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2   และยื่นตอ่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทนุรวมข้อ 15  ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอน
โดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จ
สมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหนว่ยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท า
รายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามก าหนดเวลาที่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

 
13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.4.1 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเท ศ
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สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
13.4.2  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดั

การถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม) ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
 
  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัท

จดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่บริษัทจดัการได้
ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชี
แบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 22 โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระ
บัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช าระบัญชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการ
จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ช าระภาระหนีส้นิและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
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สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ไมม่ี 

 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแต่ทัง้นีน้าย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบันการเงินเท่านัน้   
 
การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
มายื่นพร้อมกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทนุเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือส านกังาน
ใหญ่หรือส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อสง่ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการระงบัการท ารายการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดัพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอตัราฉบบัละไม่เกิน 50 
บาท อนึง่ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้  
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคีวามรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ใน
ทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดให้ข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่
เกินไปกวา่สว่นของทนุท่ีกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
 

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน หรือค าขอใช้บริการอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลกัฐานประกอบ
ต่างๆตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2 1) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุพร้อมค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 
5.2.2 2)  และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนในนามของบริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนภายในวนัเดียวกัน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัท
จดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐาน
ในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่
วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่น าสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุนมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
ไมม่ี  
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุ
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่
หลกัประกนัเพื่อกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการ
กองทนุในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดังนี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1  เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทีม่ีช่ือ
อยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น
ศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้
ตกลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจาก
เงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 

16.1.3  เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการ
จะเฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้
ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคนืไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน 
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เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 

16.1.4  เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนโุลม 
 

16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 

16.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  
 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 

16.2.2    เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 

 (2)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และใน
ระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิ
อื่นท่ีได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
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เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
 

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมเีหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบั
ภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และ
ปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคนื บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
มารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุก็ได้ 
 

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้อง
ได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือ
การจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
แล้ว  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงัตอ่ไปนี ้   
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
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       (ก)  กองทนุดงันี ้
1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7.  กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 
8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 
       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้อง
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กินหนึง่ปี  
เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือ
สทิธิออกเสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือเกิน
กวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษ
หรือจะด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดได้ 

2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการด้วยการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือขอมติผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
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ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ได้รับมติพิเศษ  ซึง่ให้รวมถึง  

(ก)  การเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   

(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
เดิมตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  การเพิ่มทนุ 

(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไม่กระทบตอ่สถานะการลงทนุ
ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

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

(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
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(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว 

(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน   โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจ
ก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง   

(4.3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราสว่นการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทนุ  

(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวง  

 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค า
ขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และ
ช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอ
พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไข
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เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั : 

การแก้ไขเพิม่เติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่
เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเตมินัน้มีผลผกูพนั
คูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถงึ  
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี 
หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
จดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อม
กบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 

21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
มี 
 

21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

22.  การเลกิกองทนุรวม : 
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 

50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
2. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดงักลา่วที่กองทนุ
เข้าลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้ และบริษัทจดัการพิจารณาแล้วประสงค์ที่
จะเลกิกองทนุ  โดยค านงึถงึประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง
ในตา่งประเทศ (Master Fund) 
 
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 
5 วนัท าการใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ แตท่ัง้นีส้ าหรับกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)ทีไ่มไ่ด้เปิดเผย
ข้อมลูมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นรายวนั หรือกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ ไมไ่ด้มีการซือ้
ขายเป็นรายวนั  ให้พิจารณาที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 
 
3. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
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4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
5. ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการ
จดัตัง้ จัดการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคล
ใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง  แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้
กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
ท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือ
ด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
 

6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
 

1. เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 
22.1 
 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 

(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท า
การนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่
เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
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ในกรณีที่มลูคา่หน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัท
จดัการจะด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
2. เมื่อจะมีการเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิ
กองทนุลว่งหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวนัเลกิ
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 
 

ข) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิ
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

ค) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมกี าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 

3. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระ
บญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือ
อยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยู่
ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
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และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของ
กองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


