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กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทนุหลกั) ในรูป
ของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้ จัดการ
กองทุน ดังนัน้ผู้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงใน
กรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด          
ทีเอ็มบี Asian Bond เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและ  
ผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การท าสญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสญัญาสวอป ที่มีตวัแปรเป็น
ดัชนีอ้างอิงหรือหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับดัชนีอ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้กองทุนหลกัสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทนุหลกัจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในกรณีที่กองทุนเปิดที เ อ็มบี  Asian Bond ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ท าธุรกรรมด้วย 
[(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ 
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เข้าลงทุน เป็นต้น] 
บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
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 (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% 
ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ 
นิติบุคคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond และปฏิบติัตามเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทนุ  : กองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond 
      TMB Asian Bond Fund (ชื่อย่อ: TMBASIAB) 

อายุโครงการ  :  ไม่ก าหนด 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม  :  17 พฤศจิกายน 2559 

    วันที่จดทะบียนกองทุน  : 28 พฤศจิกายน 2559 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

เพียงกองทนุเดียว ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :      กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
(Master Fund) คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตาม
ระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวบริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูป
สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
 
กองทุนมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงู โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนีท้ี่เปล่ียนมือ
ได้ที่ออกโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนหรือมีการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน  Asian Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลี
ใต้ ประเทศจีน ไต้หวนั ฮ่องกง ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศ
กมัพชูา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทนุสามารถ
ลงทุนได้ในตราสารที่มีการจดัอบัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้และมีสถานะในด้านอตัราแลกเปล่ียน
เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้  
 
ทัง้นี ้กองทุนหลกัสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สิน ในตราสารที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
(mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจดัอบัดบัความน่าเชื่อถือในอันดบัที่สามารถลงทุน
ได้ และต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
 
กองทนุหลกั (Master Fund) อาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) ได้ 
 
ส่วนท่ีเหลือบริษัทจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 
ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ใน กองทนุ BGF Asian Tiger Bond จะอยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ  
โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond อาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ดังนัน้  ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ              
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับ
อตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจ
พิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า   
 
เงื่อนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ

ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
นัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบาย
การลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิด
ภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกตติ่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ เชน่ 
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้า
ลงทุนในกองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทนุ BGF Asian Tiger Bond (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคญัหรือ
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าตวัชีว้ดั(Benchmark) ร้อยละ 5 
ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน
ต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร
ของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ
ของกองทุน และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญัโดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และในขณะท่ีจดัตัง้กองทนุ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดให้ในกรณีที่
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กองทนุเป็นกองทนุรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเพื่อกองทุน
ดงักล่าวต้องเป็นการลงทนุในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งรวมถึงการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการจดัแบ่งประเภทของ
กองทนุ 

 
 ทัง้นี ้ความในวรรคหน่ึง จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วัน
ก่อนเลิกโครงการ และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตกุารณ์เกิดขึน้ดงักล่าวให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าว
จะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

 
3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอตัราส่วนการลงทุน

ตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร SIP ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
ทัง้นี ้การปรับลดสดัส่วนการลงทนุดงักล่าวจะด าเนินการภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทุนใน
ตราสารดงักล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้
หรือกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า หากการด าเนินการปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมี
แนวโน้มท าให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 
(3.1)  บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดย

กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนอง
นโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่ ที่มีคณุสมบตัิตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
หรือมีแนวทางให้ด าเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ 
เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะ
ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกั
ค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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4.  ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
ดงักล่าวที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เข้าลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางใน

ต่างประเทศ (Master Fund) 
 
(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 

วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ 

 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
4.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนว

ทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุ 

ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการ
ลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ 
เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ หรือ
เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 4.2 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแล
ผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผนั 

4.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุ
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวด้วย 
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รายละเอียดกองทนุหลัก :  กองทนุ BGF Asian Tiger Bond 

 
กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ BGF Asian Tiger Bond  ซึง่บริหารและจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) 
S.A. ดังรายละเอียดต่อไปนี ้และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน BGF Asian Tiger Bond เพื่อศึกษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ www.blackrock.com 
ชื่อ   :  กองทนุ BGF Asian Tiger Bond 
ประเภท   :  กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้
อายุโครงการ     :  ไม่ก าหนด 
นโยบายการลงทุน :   กองทนุ BGF Asian Tiger Bond (Master Fund)  

กองทุนมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงู โดย
จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนีท้ี่เปล่ียนมือได้ที่ออก
โดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน  Asian 
Tiger countries (ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน 
ไต้หวัน ฮ่องกง ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว 
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และ
ประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารที่มีการจดั
อับดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้และมี
สถานะในด้านอตัราแลกเปล่ียนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้ 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สิน 
ในตราสารที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อภาคอสงัหาริมทรัพย์ (mortgage-
related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอับ
ดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ และต ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ 

Class                        :  D2 
ISIN Code                :  LU0776122383 
Bloomberg Code     :  BGATBDU 
วันจัดตัง้กองทุน (Inception Date)  :  9 พฤษภาคม 2555 (09-05-2012) 
สกุลเงนิฐาน (base currency)      :  ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
ตัวชีว้ัด (Benchmark)                 :  JP Morgan Asia Credit Index 

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)   :  BlackRock (Luxembourg) S.A. 
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)   :  HSBC Bank (China) Company Limited 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*  : ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
แหล่งข้อมูล        : www.blackrock.com 
 
 

 

http://www.blackrock.com/
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อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทนุได้  
ในกรณีที่กองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจาก
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก ก าไรส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ ที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ตัวชีว้ัดของกองทนุเปิดทเีอ็มบี Asian Bond (Benchmark) :  
  
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกับตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัคือ  JP Morgan Asia Credit Index  ในรูปสกุลเงิน    
ดอลล่าร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด  โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านการ
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เป็นกองทนุรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วย
ลงทนุหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 3,000 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท 
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Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทนุใน

ระยะเวลาเท่าใด 
A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทนุที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทนุนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเส่ียงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรับความเส่ียง
ของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ได้ 

กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
- นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
- นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 
 
ควรลงทนุในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาทีจ่ะ
สามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   1.ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุ BGF Asian Tiger Bond  

2.อตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทตอ่เงินสกลุตา่งประเทศ ในส่วนท่ีกองทนุไม่ได้ท าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครอง

เงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
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ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ            
บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ 
       เงื่อนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าวได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็น
การเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน   

 

นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการท่ี

สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
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การซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
 
   

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ  ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงักล่าวข้างต้น 
 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ได้ที่

บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือส าเนา
หลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่
สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย 
และรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบุ
จ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond”  
 
 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย...........................(ระบุชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน)”  
และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 

 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการดงักล่าวแล้ว 
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.comได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความ
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร 
ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซือ้
หน่วยลงทนุไว้  

   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการ
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษทัจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้
ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยนิยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
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    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามใน
หนงัสือขอให้หกับัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถ
น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการท่ี บลจ.ทหารไทย  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ
แตกตา่งไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้     

 
 

การขายคนืหน่วยลงทนุ : กรณีแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต  www.tmbameastspring.com 
3.     ค าสัง่ขายอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
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หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 

 ขายคนืด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**   

 

  ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 

 ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
     ** กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถัดไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการ
ใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ 

http://www.tmbameastspring.com/
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การขายคนืหน่วยลงทนุ : กรณีรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจดัการยังไม่เปิดให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการ
ดงักล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) และหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญั (Fund Fact sheet) 

บริษัทจัดการจะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและ
มอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิจะเป็นผล
ให้จ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายลดลง 

การพิจารณาจ านวนเงนิและจ่ายเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจากผลก าไร และ/หรือ ผลตอบแทนจากตราสารที่ลงทุน และ/หรือ กองทุนที่กองทนุไป
ลงทนุ เช่น เงินปันผล และ/หรือ ดอกเบีย้ และ/หรือ ส่วนเกินมลูค่าเงินลงทนุ (Capital gain) เป็นต้น 

บริษัทจะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิดงักล่าว โดยพิจารณาตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ
ดงักล่าวตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ 
ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุน รวมทัง้ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเกิน 4 ครัง้ต่อปีได้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนดงักล่าว โดยผ่าน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ซึง่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะมีการ
รับซือ้คืนอตัโนมตัิในงวดนัน้ ๆ ต ่ากว่า 1 หน่วย  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ยงัไม่เปิดให้บริการในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ให้บริษัทจดัการให้บริการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักล่าว จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยระบไุว้ในหนงัสือ
ชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 
 

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ให้บริษัทจดัการให้บริการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตัิดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่ไม่ประสงค์ให้
บริษัทจดัการพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิตามที่บริษัทจดัการก าหนดข้างต้น หากผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวแจ้งให้

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติมภายหลงั โดยจะมีผลภายใน  
30 วนันบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์ที่จะไม่ให้บริษัทจดัการให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อัตโนมัติ และให้ถือว่ามีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับการแจ้งเปล่ียนแปลงจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีผล
ภายใน  30 วนันบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นกนั 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ ด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุ ไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ)  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซื้อขายถดัจากวนัท าการซื้อขาย) 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสั่งขายสามารถ
ด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
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  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษัทจดัการ และส านักงานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับ
ใบยืนยนัดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30น ตามช่องทางการท ารายการสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 

ในกรณีที่ท ารายการภายหลังเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสับเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
Asian Bond ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสบัเปล่ียนของกองทนุปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการ
นอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วันท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวันท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวันท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                         1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

http://www.tmbameastspring.com/
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หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุื่อกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง 
และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 
 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbam.com ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง**  
 

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท า
การซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของ      ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

http://www.tmbam.com/
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หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถัดไป โดยกรณีที่
วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวันท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Asian Bond ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 

กรณีขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

Asian Bond 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือนบัแต่วนัท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิแล้วแต่กรณี โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศ
ของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  และผู้ ประกอบธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องใน
ต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 
วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย หรือถัดจากวันท าการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Asian Bond ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T* T*+3 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั Asian Bond T T* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T* +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว  โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

  
 

 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 7   8   9   10 11 

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 6   7   8   9   10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

4   5   6   7   8   8   9   10 11 12 5   6   7   8   9   

11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 29 30 31 26 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 5   6   7   8   9   

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีAsian Bond  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

3   4   5 6   7   1   2   3   4   1   2   3   4   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

31 28 29 30 26 27 28 29 30 
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Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 
ณ วันใด  

A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปล่ียนมีผล ท่ีค านวณภายในวนัท าการถดัไป 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
6) บริษัทจัดการ ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ท าธุรกรรมการซือ้ (Subscription) รวมถึงการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า
กองทนุ (Switching in) ส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้
1. บคุคลสญัชาติรัสเซีย เบลารุส 
2. บคุคลที่พกัอาศยัในรัสเซีย เบลารุส 
3. นิติบคุคล องค์กร หน่วยงานใดที่จดัตัง้ในรัสเซีย เบลารุส 
4. ผู้ ถือหน่วยรายใดที่มีการระบผุู้ รับผลประโยชน์ทอดสดุท้ายที่เข้าข่ายตามข้อ 1. – 3. ข้างต้น 
 
ยกเว้น บุคคลที่มีสญัชาติประเทศที่เป็นสมาชิก EU ที่มีถิ่นที่พกัอาศยัในรัสเซีย เบลารุส หรือบุคคลสญัชาติรัสเซีย เบลารุส 
ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรในประเทศสมาชิก EU หรือนิติบุคคลที่ผู้ มีอ านาจลงนามมีสัญชาติรัสเซีย 
เบลารุส ท่ีมีถิ่นท่ีพกัอาศยัในประเทศสมาชิก EU 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
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- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้
(1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่

ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน  และหลักฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบ
ถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้
ไม่เกินหน่ึงวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่          
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน    
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รายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส านกังาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือ
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือ
จะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
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period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นที่
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็
จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงั
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการ
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สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate 
จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด

ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน

ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขาย

คืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  
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• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ

ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่ง

เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate 
เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ
นี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ  
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 
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 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก ณ 
วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
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Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 
4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์  หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใด ๆ จาก   
ผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดงักล่าว
ถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 
  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
 

ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
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ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  
 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดต่อสอบถามที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี  ้    

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ ผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนัการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

1.  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2.   ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
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ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

 

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
 

(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

(5)บริษัทจดัการ ไม่รับเปิดบญัชีและ/หรือไม่ให้ท าธุรกรรมการซือ้ (Subscription) รวมถึงการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า
กองทนุ (Switching in) ส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. บคุคลสญัชาติรัสเซีย เบลารุส 
2. บคุคลที่พกัอาศยัในรัสเซีย เบลารุส 
3. นิติบคุคล องค์กร หน่วยงานใดที่จดัตัง้ในรัสเซีย เบลารุส 
4. ผู้ ถือหน่วยรายใดที่มีการระบผุู้ รับผลประโยชน์ทอดสดุท้ายที่เข้าข่ายตามข้อ 1. – 3. ข้างต้น 
 
ยกเว้น บคุคลที่มีสญัชาติประเทศที่เป็นสมาชกิ EU ที่มีถิ่นที่พกัอาศยัในรัสเซีย เบลารุส หรือบคุคลสญัชาติรัสเซีย เบลารุส 
ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรในประเทศสมาชิก EU หรือนิติบุคคลที่ผู้มีอ านาจลงนามมีสัญชาติรัสเซีย 
เบลารุส ท่ีมีถิ่นท่ีพกัอาศยัในประเทศสมาชิก EU 
  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น  ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เท่านัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

 

3.  บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนติิบคุคลที่
กองทนุท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคล
ที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ ออกหลักทรัพย์  และกองทุนใดๆ (รวมถึง
ผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือ
หน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติ
บุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond และ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบคุคลดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุในสดัส่วนดงักล่าว
ในวนัรายงานหรือเคยถือสดัส่วนดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของ
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการร้องขอ 
เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วย) 

 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบคุคลต่อไปนีเ้ข้า
ลงทนุในกองทนุกองทนุเปิดทีเอม็บี Asian Bond (กองทนุ) 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 
(2) บคุคล อื่นใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักล่าวอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนิติบคุคลที่เก่ียวข้องไม่สามารถปฏิบตัิ
ตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ กระทรวงการคลงั
สหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท ารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏใน
รายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่ง
ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายชื่อดงักล่าวอาจจะมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงันกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้
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แน่ใจว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
(กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธ
การให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตาม
กฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือ
กองทุนและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
มีคุณสมบัติหรือกระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุด
ให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว
รับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้
เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที ่   www.tmbameastspring.com 
 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรือ 

• ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 

•   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 19 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 , 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1995-6  
 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องอนัมีผลให้เกิดความเสียหายแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได้  

 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.sec.or.th/
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษัท
จดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงชื่อเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลืองทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 85 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
214,995 ล้านบาท 
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

mailto:marketing@tmbameastspring.com


หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond                                                    - 38 - 
 
 

 
 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดังกล่าว 

A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี ้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ติ ด ต า ม
หลักทรัพย์ ท่ีลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าท่ีบริหาร
ความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
และกาหนดกลยุท ธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทุน
ท่ีกาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
 

2552 ปริญญาโท Financial 
Management  
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University 
 
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
  
  
  

2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

และด าเ นินการลงทุนใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

 

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-1962 , 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1995-6 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 

A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 

ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
http://www.tmbameastspring.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
• กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 

 
 

 

 
                   

 
 

 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเส่ียง fx 

 
 

 

• ความเสี่ยงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีดังนี ้
 
 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 5 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า (ระดับ 3) 
เป็นต้นไป (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ใน
รูปของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 
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1.  ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน BGF Asian Tiger Bond 
หมายถึง ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุอยู่ มีการปรับตวัขึน้หรือลง 
อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง สงัคม อุตสาหกรรม 
ตลาดเงินและตลาดทนุ การคาดการณ์ของนกัลงทนุ  
 
เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีนโยบายที่เน้นการลงทนุในกองทุน BGF Asian Tiger Bond ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนัน้ ความเส่ียงของกองทุน BGF Asian Tiger Bond ตามที่กล่าวไว้ในหวัข้อ 
“ความเส่ียงหลกัในส่วนของกองทนุ BGF Asian Tiger Bond” จึงเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
ด้วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond จึงควรศึกษาและยอมรับความเส่ียงของกองทุน BGF Asian Tiger 
Bondได้ 
 

2. ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk) เนื่องจากกองทนุหลกัเป็นกองทนุ
ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย ทัง้ที่มี  Credit Rating ที่สูงกว่าและต ่ากว่า 
Investment Grade (Sub-investment grade rating) จึงท าให้มีความเส่ียงในเร่ือง Credit ที่สงู  แต่สามารถชดเชยได้
จากผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว้ อย่างไรก็ตามมีการกระจายการลงทุนไปยงัหลายหลกัทรัพย์  และประเภทตราสาร 
การวิเคราะห์และการคดัเลือกหลกัทรัพย์ทัง้ในระดบั Top-down และ bottom-up  รวมถึงมีการกระจกุตวัค่อนข้างต ่า 
ซึง่กองทนุหลกัมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ประมาณ 250 ราย จึงท าให้ลดความเส่ียงได้ระดบัหนึ่ง 
 

3.  ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน (Currency Risk) จากการที่กองทุน BGF Asian Tiger Bond Fund มีการ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ  กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ซึ่งลงทุนในกองทนุ 
BGF Asian Tiger Bond Fund จึงมีความเส่ียงของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลล่าร์สหรัฐ  กับ
เงินบาทด้วย เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท 
กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ  ที่เข้าลงทุนนัน้ 
(เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุนได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อ
ครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนท่ีน้อยลง ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต ่ากว่าที่คาดไว้  ในทาง
กลบักัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนีก้องทนุเปิดทีเอ็มบ ีAsian Bond อาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนัน้กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ท าการป้องกนัความเส่ียงไว้ 

 
4.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เนื่องจากกองทุนหลกัเป็นกองทนุ

ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย ในบางช่วงเวลาที่กองทุนหลกัในต่างประเทศ อาจมี 
Duration ที่ยาว ซึง่จะมีความเส่ียงในช่วงเวลาที่อตัราดอกเบีย้สงูขึน้ 
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นอกจากการลงทุนในกองทนุ BGF Asian Tiger Bond Fund แล้ว กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond อาจมีการลงทนุใน
ตราสารหนี ้เพื่อส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็น
ช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ การลงทุนดงักล่าวจึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้
ได้ ทัง้นี ้การลงทุนในส่วนตราสารหนีโ้ดยตรงของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond โดยมากเป็นการลงทุนเพื่อบริหาร
สภาพคล่องของกองทนุ ดงันัน้ จึงเน้นลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้หรือเงินฝากที่มีสภาพคล่องสงู จึงมีความเส่ียงที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไม่มากนกั เมื่อเทียบกบัความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงดอกเบีย้ในกองทนุ BGF 
Asian Tiger Bond Fund โดยตรง 

 
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ไม่สามารถขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุ BGF Asian Tiger Bond Fund ได้ทนัต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรือความเส่ียงที่กองทนุเปิด
ทีเอ็มบี Asian Bond อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีท้ี่กองทนุลงโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อ
การช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง 

 
      อย่างไรก็ดี จากการศึกษาในกองทุน BGF Asian Tiger Bond Fund บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทุน BGF Asian Tiger 

Bond Fund มีขนาดกองทุนที่ใหญ่เพียงพอและสามารถรองรับสภาพคล่องของกองทุนได้ ดังนัน้ ความเส่ียงทางด้าน
สภาพคล่องของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond จากการลงทุนในกองทุน BGF Asian Tiger Bond Fund จึงมีไม่มาก
นกั  

 
6.   ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ ใน

การเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดั
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุน ถืออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
7.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทนุในกองทนุ BGF Asian Tiger Bond Fund ได้อกีต่อไป 

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทนุ BGF Asian Tiger Bond Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 
นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุหน่วยลงทนุท่ีกองทนุจะเข้าไป
ลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทนุ
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จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลงไป
ลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond มีนโยบายการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทนุ BGF 
Asian Tiger Bond Fund ดงันัน้ความเส่ียงของกองทนุรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบ ีAsian 
Bond ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
 

• ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน BGF Asian Tiger Bond Fund  
เนื่องจากกองทุนหลกั มีการลงทุนหลกัในตราสารหนีป้ระเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย  โดยมีลกัษณะความเส่ียงโดยเฉพาะที่
เ ก่ียวข้องกับ Fixed Income Transferable Securities, Distressed Securities, Emerging Markets, Sovereign Debt, 
Bond Downgrade Risk, Restriction on Foreign Investment และ Derivative ดงันี ้
 
Fixed Income Transferable Securities คือความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่ NAV ของกองทนุหลกั 
อาจมีผลกระทบได้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ Credit Quality ของสินทรัพย์ที่เข้าลงทนุ นอกจากนัน้แล้ว
กองทุนหลกัมีการลงทุนใน High Yield Debt ซึ่งมีความเส่ียงที่สงูกว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต ่า อาจมีผลกระทบในการ
ช าระคืนของผู้ออกหลกัทรัพย์ได้   
 
Distressed Securities คือความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีโอกาสผิดนัดช าระหนี ้ (Default) ซึ่ง
ผลตอบแทนจากการลงทนุดงักล่าว หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้าง อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั
ได้ รวมถึงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับดอกเบีย้หรือเงินต้นคืนได้ 
Emerging Markets คือความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ทัง้ที่พฒันาแล้ว (Emerging Market) และ
ตลาดเกิดใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างบุกเบิก (Frontier Market) ซึ่งตามปกติแล้วการลงทุนในกลุ่มประเทศ ดงักล่าวจะมีความผนั
ผวนของราคาหลกัทรัพย์และอตัราแลกเปล่ียนที่สงูกว่า สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่ต ่ากว่า 
กลุ่มประเทศดังกล่าว อาจมีความอ่อนไหวในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  
มาตรฐานบญัชี การรายงานทางการเงิน ที่มีกฎระเบียบท่ีอ่อนกว่า หรือการบงัคบัใช้ที่ต ่ากว่า  รวมถึงขบวนการช าระราคา 
(Settlement) ที่อาจมีความเส่ียงที่สงูกว่าได้ 
 
Sovereign Debt คือความเส่ียงที่กองทุนหลักไปลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล หรือ หน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมีความเส่ียงที่รัฐบาลดังกล่าว อาจปฏิเสธการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ ทัง้นีเ้นื่องจากรัฐบาลประเทศ
ดังกล่าว อาจเห็นความจ าเป็นในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นมากกว่า รวมถึงภาระที่จ าเป็นต้องช าระต่อการปฏิรูป
เศรษฐกิจ (Economic Reform) นอกจากนัน้แล้วในบางโอกาส ผู้ ถือตราสารหนีภ้าครัฐ  อาจมีข้อจ ากัดเพิ่มเติมเช่น การ
ปรับโครงสร้างหนีข้องหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือตราสารก่อน หรือข้อจ ากัดในด้านกฎหมายใน
กรณีที่เกิดความล่าช้าในการช าระหนี ้เป็นต้น 
 
Bond Downgrade Risk คือความเส่ียงที่กองทุนหลกั มีการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีด้งักล่าว ถูกลดระดบัการ
จดัความน่าเชื่อถือลง ซึง่หากผู้จดัการกองทนั ตดัสินใจที่จะถือตราสารหนีด้งักล่าวต่อไป เพื่อหลกัเล่ียงผลขาดทนุจากการ
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ขายเป็นจ านวนมาก ดงันัน้กองทนุหลกั จึงมีความเส่ียงที่ตราสารหนีด้งักล่าวจะปฏิเสธการช าระหนี ้และมีผลให้มลูค่าการ
ลงทนุ ลดลงได้ รวมถึงมลูค่าการลงทนุ อาจผนัผวนได้ 
 
Restrictions on Foreign Investment คือความเส่ียงที่กองทุนหลัก มีการลงทุนในประเทศที่มีข้อจ ากัดส าหรับนักลงทุน
ต่างด้าวเช่น Foreign Limit หรือรายชื่อนกัลงทนุต่างชาติที่ต้องได้รับการอนมุตัิก่อนการลงทนุ ซึง่ข้อจ ากดัดวักล่าว อาจท า
ให้นกัลงทุนมีความเส่ียงในกรณีที่มีการซือ้หลกัทรัพย์ไปแล้ว อาจไม่สามารถปิดโอนหลกัทรัพย์ได้ หรือการปิดโอนล่าช้า
และมีผลกระทบต่อมลูค่าการลงทนุได้ 
 
Derivatives – Specific เนื่องจากกองทุนหลกัมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ที่หลายรูปแบบในการบริหาร
กองทุนที่แตกต่างกันตามกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะท าให้กองทุนมีความเส่ียงที่เนื่องกับการลงทุนดังกล่าวและมี
ความเส่ียงที่สงูกว่าการลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์ได้ หรือผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ที่ประมาณการไว้ได้ 

 
 
หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไม่สอดคล้องกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุในรูปเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ  
ของกองทุน BGF Asian Tiger Bond กับ JP Morgan Asia Credit Index 

ตัง้แต่ พฤษภาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูจาก Fact Sheet Master Fund  ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ  
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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                           ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ (% ของ 

NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่น
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ

ได้ หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    
ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง หรือศกุกู ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ที่ผู้ออก / คู่สญัญาอื่น (สถาบนัการเงิน corporate รัฐวสิาหกิจ) 
6.1 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกูที่

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ทีม่ี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade และอยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่า 

6.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
 (2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ี

ลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) 
 

ไม่เกิน 5% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการหนึ่ง ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้

แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
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1.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ของนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีเงื่อนไข

ห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 

organized market  หรือเทียบเทา่ แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

6. ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  
6.2 ตราสาร Basel III   

6.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมี 
underlying เป็น ตราสารตามข้อ 6.1 – 6.2   

ทกุประเภท รวมกนัไมเ่กิน 20%  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด  
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  

และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตาม 

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค. 62 – ก.ย.63 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 
1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมทัง้หมดที่ประมาณการได้  

ไม่เกิน 1.9795 1.0436 1.0410 1.0830 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050  0.9095 0.9075 0.9081 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล  
ผลประโยชน์ 

ไม่เกิน 0.1070  
0.0268 0.0267 0.0268 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140  0.1070 0.1068 0.1481 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0003 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 
ค่าภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0008 0.0007 
รวมคา่ธรรมเนยีมและ
ค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจริง
ทัง้หมด (ร้อยละต่อปีของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

ไม่เกิน 1.9795 1.0436 1.0418 1.0837 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยู่ในคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
6 ก.ย. 

– 
28 ธ.ค. 61 

 

เรียกเก็บจริง 
2 ม.ค. 62 

– 
17 พ.ค. 63 

 

เรียกเก็บจริง 
17 พ.ค. 63 

- 
31 ก.ค. 63 

 

*ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ / 
 สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า 

ไม่เกิน  1.00 

น้อยกวา่ 20 
ล้านบาท 

เรียกเก็บ 1.00 1.00 ไม่เรียกเก็บ 
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป 

เรียกเก็บ 0.50 
ค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

  
(ต่อ) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 
 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

3 ส.ค. 63 – 5 มิ.ย. 65 
เรียกเก็บจริง 

6 – 30 มิ.ย. 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการ
ที่มีผลตัง้แต่

วันที่  
1 กรกฎาคม 

2565 เป็นต้นไป 

*ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ย
ลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า 

ไม่เกิน  1.00 1.00 0.50 *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จา่ยในการซือ้ ขาย 
หลกัทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 6.24% 
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หมายเหตุ   
1.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า กับผู้ลงทนุแต่
ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว   
2.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเฉพาะเมื่อมีการสั่งขาย หรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกจากกองทนุ และจะถูกน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
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จ ำนวนเ งินต้นและ มูลค่ำตำม
จ ำนวนหุ้น/หน่วย รำคำตลำด (บำท)

เ งินฝำกธนำคำร

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 2,520,364.70 8.99%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 2,520,364.70 8.99%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 93.96%

กองทุน BGF Asian Tiger Bond 51,586 26,349,973.64 93.96%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 26,349,973.64 93.96%

ทรัพย์สินอ่ืน 263,813.36 0.94%

หน้ีสินอ่ืน -1,089,371.38 -3.89%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 28,044,780.32 100.00%

จ ำนวนหน่วยลงทุน 2,533,407.99

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.0699

% of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond

ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยำยน  2564
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย .  64 30 ก.ย .  63 30 ก.ย .  62 28 ก.ย .  61 29 ก.ย .  60**

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 11.2008 10.8398 10.0724 10.5072 10.0001

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 11.0699 11.2008 10.8398 10.0724 10.5072

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond -1.17% 3.32% 7.58% -4.15% 5.07%

เกณฑ์มำตรฐำน 1*** +7.59% 9.37% 4.81% -4.10% -1.24%

เกณฑ์มำตรฐำน 2*** +0.69% 5.62% 10.74% -1.01% 5.30%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 200                                191                             174                       121                       127                            

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 28                                  200                             191                       174                       121                            

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 73                                  106                             168                       168                       158                            

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) -174 +3 +7 +63 +116 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 1.28% 1.15% 0.52% 0.20% 0.92%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

** จำก 28 พ.ย. 59 ถึง 29 ก.ย.60

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond              ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

ร้อยละต่อปี (30 มิ.ย .  64) (31 มี.ค.  64) (30 ก.ย .  63) (28 ก.ย .  61) (28 พ .ย .  59)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond -2.63% -2.06% -1.17% +3.19% +2.12%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** +4.51% +8.19% +7.59% +7.24% +3.27%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -0.98% +0.07% +0.69% +5.61% +4.34%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี JP Morgan Asia Credit ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี JP Morgan Asia Credit สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  
 
ไมม่ีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที ่website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond                                                    - 54 - 
 
 

 
 

ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิดทีเอ็มบี Asian Bond ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุเปิด ทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจัดการ 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เ ก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิด ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

 
วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 กรกฎาคม 2565 
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