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กองทนุเปิดทีเอม็บ ีอีสท์สปรงิ  

China A Active   
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  
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กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) IS - China A 
Opportunity (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A 
Active อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ  มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า 

การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง China A Active เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ             
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ลงทนุจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ      
ผู้ลงทนุเอง 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ 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 
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เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active         
ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์     
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China 
A Active เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง 
หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น       
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซื อ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อกองทนุ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active   
     TMB EASTSPRING China A Active Fund 
  (ชื่อย่อ: TMB-ES-CHINA-A) 
 

อายุโครงการ :  ไม่ก าหนด 
 

วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม :  14 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม :  5 มีนาคม 2563 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทนุ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีเ่น้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :     กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ 
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอ
ขายผู้ ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มี
ภมูิล าเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ 
UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังก ล่าวบ ริหารจัดการโดย  UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A., และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทนุ
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความ
เส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนั โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทุน
ดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active                                                 - 5 - 
 
 

กองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น 
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทนุในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีที่ค่าเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

เงื่อนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ

ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน 
เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือ
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุใน
กองทุนหลกัได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 
กรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียง
กันอย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าตวัชีว้ดั  
(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชีช้วนหรือโครงการ 
หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดแูลกองทุนต่างประเทศหรือมี
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร
ของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว  หรือบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัจากประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ความเหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสกลุเงินซือ้ขายในกองทนุหลกัจากสกลุ
เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกลุเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และการลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

 
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  และไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ ลงทุนท าการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี ้ยงัคงต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

 

3.  ในกรณีที่กองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) มีการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอื่นท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทนุไทย
สามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอตัราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน บริษัทจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(3.1)  บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลกัแทนกองทุนเดิม โดยกองทนุ
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทนุในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
กองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทนุ
ต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบตัิตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด หรือมีแนวทางให้ด าเนินการได้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและ
ส ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปล่ียนกองทุนหลัก จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น 
กองทนุหลกัแทนกองทนุเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 

 

4.  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน  เข้าลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน

ต่างประเทศ (กองทนุหลกั) 
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(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนั
ท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ 
(กองทนุหลกั) นัน้ 

 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
4.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนว

ทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ 
เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่ ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิก
กองทนุ เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอยีด
โครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุหรือเป็นไป
ตามที่ประกาศก าหนด 

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 4.2 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแล
ผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผนั 

4.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวด้วย 

 
   5. กองทนุหลกัมีการจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั หากในวนัท่ีส่งค าสัง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่

ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีนีก้องทุนหลักจะทยอยรับค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจดัสรรการไถ่ถอนตาม
สดัส่วนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ส่งค าสัง่มาโดยค าสัง่ดงักล่าวจะได้รับสิทธิในการจดัสรรก่อนส าหรับรายการไถ่ถอนและการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีเหลือจากวนัท่ีได้ท ารายการซึง่ปกติจะไม่เกิน 20 วนัท าการ 
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รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิ ร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective 

Investment) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ ลงทุนสถาบัน 

(institutional investors)  

ปัจจยัความเส่ียงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุที่ส าคญั ของกองทุนหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบั
นีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพื่อศึกษาข้อมลูเพิ่มเติม
ได้ที ่ www.ubs.com/funds 

ชื่อ กองทุน  UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

โครงสร้างของกองทนุ UBS 
(Lux) IS - China A 
Opportunity 

Class                          :  I-A2-acc 
ISIN Code                  :  LU1675058645 
Bloomberg Code       :  UBCIA2A LX Equity 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 23 พฤศจิกายน 2560 
สกลุเงินฐาน (base currency) : USD  
ตวัชีว้ดั (Benchmark)   : MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment 
(Bloomberg: MBCN1A Index) 

วตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทนุ 

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่าน
ก า รล งทุ น ใ นต ร า สา รทุ น , หุ้ น สหก ร ณ์ , participation shares, participation 
certificates และใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิล าเนา หรือ
มีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ  

โดยทรัพย์สินหลกัของกองทนุจะลงทนุในหุ้น A share ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลกัทรัพย์เสินเจิน้ โดยลงทนุในสกลุเงินหยวน 

มลูค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51จะต้องลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่การ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซือ้ขายใน
ตลาดที่มีการก ากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC of the European 
Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี ้กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนพุนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียง และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 
R.C.S. Luxembourg B 154.210 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

Northern Trust Global Services SE, 
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg. 
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ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg. 

ค่ าธรรม เนียมการจัดการ 
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

หมายเหต ุ: 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน   เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการท่ีกองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

2. อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทนุ
หลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วนผู้ถือ
หน่วยลงทนุจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ตัวชีว้ัดของกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมนี  ้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี ว้ัดของกองทุนหลัก คือ MSCI China A Onshore (net) dividend 
reinvestment ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไป
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

Q:    กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 10,000 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกิน                 
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และ     
ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทนุที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทนุนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเส่ียงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรับความ
เส่ียงของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงของมลูคา่หน่วย
ลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได้ 

กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
- นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
- นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 

ควรลงทนุในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวันท าการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องค านึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุ กองทนุ UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทนุหลกั) 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่
มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ 28 กมุภาพนัธ์ 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

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

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 
 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุท่ีบริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาตดิตอ่
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 ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้ สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปล่ียนแปลง หรือเลื่อนวนั
และเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยุดท าการของกองทนุ
รวมในต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเส่ียง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั  
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการ

ที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

 
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  

ผู้ สั่งซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดงักล่าว
ข้างต้น 

 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สั่งซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

China A Active ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่าว หรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้

คืนก 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  
 
กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้ และ
ระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบชุื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้บริการ
ดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการ
ให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  
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   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงิน
ในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ 
บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 
 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ

อาจแตกตา่งไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและ
ท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หากวนัท าการใดมไิด้เป็นวนัท าการ
ซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้     

 

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

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

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com 
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**   

 

  ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 

 ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการ
ของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          

http://www.tmbameastspring.com/
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามค าสั่งที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน
โครงการ)  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซื้อขายถดัจากวนัท าการซื้อขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการ
ช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสั่งขาย
สามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
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ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
ค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com  หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยนัดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

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

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง China A Active ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสับเปล่ียนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทุน**  
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ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  
 

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
จดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความ
มีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวยเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวันท าการถัดไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

China A Active ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 

กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

China A Active 

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  ซึ่งบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 
4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 

 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

China A Active 
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  

ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั 
T* T*+3 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี 
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั   

China A Active 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) 
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  T* +3    =   ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน 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 ีอสีทส์ปรงิ China A Active  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 บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้

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

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
6) 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 านาจลงนาม มีสัญชาติรัสเซีย 
เบลารุส ท่ีมีถิ่นท่ีพกัอาศยัในประเทศสมาชิก EU 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- 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 าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

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

แต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดับวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active                                                 - 23 - 
 
 

หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้เฉพาะ
ในกรณีที่ก 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 า
ได้ไม่เกินหน่ึงวนัท 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 ซึง่
เหตดุงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

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

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
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2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ    
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทุนรวมเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว
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หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
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o กองทุนรวมทั่วไป 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

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

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนั
ท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
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พิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน
ของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  
swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมูลค่า
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  
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o กองทุนรวมทั่วไป  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม
สดัส่วน (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 จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ี
ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
ค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
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 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุ นรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  ในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วง
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ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ตามก 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 เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุคลดงักล่าว
ตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้น
การโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
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 
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

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

1.  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2.   ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

(5)   บริษัทจดัการ ไม่รับเปิดบญัชีและ/หรือไม่ให้ท าธุรกรรมการซือ้ (Subscription) รวมถึงการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้ากองทนุ (Switching in) ส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. บคุคลสญัชาติรัสเซีย เบลารุส 
2. บคุคลที่พกัอาศยัในรัสเซีย เบลารุส 
3. นิติบคุคล องค์กร หน่วยงานใดที่จดัตัง้ในรัสเซีย เบลารุส 
4. ผู้ ถือหน่วยรายใดที่มีการระบผุู้ รับผลประโยชน์ทอดสดุท้ายที่เข้าข่ายตามข้อ 1. – 3. ข้างต้น 
 
ยกเว้น บุคคลที่มีสัญชาติประเทศที่เป็นสมาชิก EU ที่มีถิ่นที่พักอาศัยในรัสเซีย เบลารุส หรือบุคคลสัญชาติรัสเซีย 
เบลารุส ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรในประเทศสมาชิก EU หรือนิติบุคคลที่ผู้ มีอ านาจลงนาม               
มีสญัชาติรัสเซีย เบลารุส ท่ีมีถิ่นท่ีพกัอาศยัในประเทศสมาชิก EU 
 
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

 
3.  บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนติิบคุคล

ที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์  และ
กองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active เข้าลงทนุ เป็น
ต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (“กองทุน”) ในกรณีที่    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วน
อื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี  ้ บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวนั
รายงานหรือเคยถือสดัส่วนดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของ
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  
 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบคุคลต่อไปนี ้
เข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง China A Active (กองทนุ) 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่รวมถึงและไม่จ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดงักล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่สามารถ
ปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนติิ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ 
ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive 
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลัง         
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนใน
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (กองทนุ) 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว หากต่อมาภายหลังบริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทนุผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัท
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จัดการและ/หรือกองทุนและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/
กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นี ้กฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะ
ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบตัิหรือกระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะระงบัหรือหยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่
สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
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 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ 
เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6 

 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษทั
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความ
โปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

http://www.sec.or.th/
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         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 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 
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) 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
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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 

เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ ท่ี
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนท่ีกาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
 

2552 ปริญญาโท Financial 
Management  
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University 
 
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)  
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 เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

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

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

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 เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

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

http://www.tmbameastspring.com/
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-230-3568 
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  
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม   
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเส่ียง fx 

 
 

 
 
 
 
 
 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว ในรูปของสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ  โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 

 
 

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

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

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 
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• ความเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity (USD) 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China 
A Opportunity (USD) ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยความเส่ียงต่างๆของ  กองทุน UBS 
(Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity (USD) ดงัต่อไปนี ้

 
1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity (USD) 

เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารทนุ, หุ้นสหกรณ์,  
participation shares, participation certificates และใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีภมูิล าเนา
หรือประกอบกิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่หลกัทรัพย์ดงักล่าวอาจมีความ
ผนัผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
การเมือง สงัคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ อตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนัน้ๆ การคาดการณ์ของนกัลงทุน การกระจุกตวัในการลงทนุ
หลกัทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มหลกัทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ   รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ของหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัลงทนุอยู่ 
ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต ่ากว่า 
(Underperform)หรือผนัผวนกว่า หลกัทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เข้าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลงไป
จากภาวะปรกติ 
 

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk) 
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง รวมทัง้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ที่หลกัทรัพย์ในกองทนุซือ้ขาย 
 
 

3. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนีห้รือท าสัญญากับคู่สัญญา กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงจากการที่
ลกูหนีห้รือคู่สญัญาจะผิดนดัช าระในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือครองอยู่ ท าให้กองทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุได้ 
 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ ซือ้ทรัพย์สินส าหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทนุ และในกรณีที่กองทนุหลกัขายหลกัทรัพย์เพื่อช าระค่าไถ่ถอนตามค าสัง่
ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Share ไม่ได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A 
Share อาจไม่ได้รับเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด 
 

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวงัจาก
กองทนุ กลยทุธ์การลงทนุท่ีใช้ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี
ความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนพุนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุหลกัมีการลงทนุใน
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หลกัทรัพย์สกลุเงินต่างประเทศ และมีการลงทุนในสกลุเงินหยวนของประเทศจีนเป็นหลกั โดยกองทุนหลกัอาจจะไม่ได้
มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน หรือการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ 
จึงท าให้ราคาและมลูค่ากองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได้ 

 
6. ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk) 

การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลกัเข้าลงทนุ โดยเฉพาะในประเทศจีนหรือในประเทศของกองทนุหลกั
เอง อาจมีผลต่อราคาและรายได้สทุธิจากหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
 

7. ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิล าเนาหรือประกอบ
กิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน ท าให้กองทุนอาจมีความเส่ียงที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศ
จีนหรือประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือ
ข้อบงัคบัต่างๆ รวมถึงข้อจ ากัดเก่ียวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น ข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การ
แทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตกุารณ์อื่นๆท่ีมีผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ  
 

8. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 
เนื่องจากกองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกันความเส่ียง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ราคาของตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนอาจมีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสูง  ซึ่งจะส่งผลท าให้การลงทุนในตราสาร
อนพุนัธ์มีความเส่ียงต่อการขาดทนุท่ีมลูค่ามากกว่าที่ลงทนุได้  
 
 

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Emerging Market Risk) 
เนื่องจากกองทนุหลกัเน้นการลงทนุในประเทศจีนซึง่เป็นประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงมากขึน้
จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้านโครงสร้าง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่
แน่นอนท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดเงินและตลาดทนุ กฎหมาย ภาคสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี  
 

หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไม่สอดคล้องกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 

 

• ความเสี่ยงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active มีดังนี ้
 

1. คว าม เ สี่ ย ง อั น สื บ เ น่ื อ ง จ ากก า รล งทุ น ใน กอ งทุ น  UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A   
Opportunity(USD) 
เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active มีนโยบายที่ เน้นการลงทุนในกองทุน UBS (Lux) 
Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนัน้  ความ
เส่ียงของกองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ 
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“ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทนุ “UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) จึงเป็นความ
เส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China 
A Active จึ งควรศึกษาและยอม รับความเ ส่ียงของ กองทุน  UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A 
Opportunity(USD) ได้ 
 

2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
จากการที่ กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
China A Active เข้าลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  
 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active จึงมีความเส่ียงของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินดอลล่าร์สหรัฐ  กับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ  ที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุนได้รับ
ดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่ งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนี ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active อาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ท าการป้องกนัความ
เส่ียงไว้ 
 

3. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ และเน้นการลงทุนในประเทศจีนท าให้อาจมี
ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Share ไม่สามารถน าเงิน
กลบัเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด 

 
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน UBS (Lux) 
Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) ได้ทัน ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเส่ียงที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจงัหวะ
เวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง  

 
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ี
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
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คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่ได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึน้  รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียน แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทนุใน กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A 

Opportunity(USD) ได้อกีต่อไป 
ในกรณีที่ กองทุนไม่ สามารถที่ จะน า เ งิน ไปลงทุน ใน  กองทุน  UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A 
Opportunity(USD) ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนใน
ต่างประเทศอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็
ตาม กองทนุจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกอง
เดียวคือ กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) ดังนัน้ ความเส่ียงของกองทุนรวม
ต่างประเทศ จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
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    กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน  
กองทุน UBS (Lux) Investmetn SICAV – China A Opportunity(USD) 

ตัง้แต่วันที่ 29/06/2018 ถึง 31/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา Bloomberg ณ วนัที่ 11/04/2022 
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ          
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 
ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่นอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale )  

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่    

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียน  

หรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 
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6. ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1   ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

 6.2   ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale)  
หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5%   

         ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้

ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในSET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการ ข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการหนึ่ง ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนัการเงินไทย 

(ไม่รวมถึงเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมา
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี
บญัชี 
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2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด             
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน  

ณ วันที่ค านวณ) 
 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

5 มี.ค.63 – ก.พ.64 
เรียกเก็บจริง 

มี.ค.64 – ก.พ.65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย
รวม  

    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละต่อปีของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิ)  

ไม่เกิน 2.5145 1.0193 1.0391 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 0.8543 0.8560 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ไม่เกิน 0.1070 0.0320 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1330 0.1510 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้   

    ค่าภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0015 0.0006 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.0208 1.0397 
หมายเหต ุ  1.อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2.ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยู่ในคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   

3.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

5 มี.ค.63 – ก.พ.
64 

เรียกเก็บจริง 

มี.ค.65 – 5 มิ.ย. 
65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย. 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการ
ที่มีผลตัง้แต่วนัที่  

1 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า 

ไม่เกิน  1.50 1.50 1.50 0.75 *1.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้
เมื่อมกีารสัง่ขาย หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออก (เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 
0.25  

ปัจจบุนัไม่เรียก
เก็บ 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิด
ค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 
บาท  

แต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อ

ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 28.88% 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั 
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ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่
เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย  มอบหมายให้เป็น
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เงินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ 197,246,861.65 2.89%
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 1,754.74 0.00%

รวมเงินฝำกธนำคำร 197,248,616.39 2.89%
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 96.93%
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 1,403,916 5,681,507,987.87 83.22%
Eastspring Investments-China A 2,814,124 936,314,902.19 13.71%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 6,617,822,890.06 96.93%
ทรัพย์สินอ่ืน 38,879,116.50 0.57%
หน้ีสินอ่ืน -26,889,549.70 -0.39%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 6,827,061,073.25 100.00%
จ ำนวนหน่วยลงทุน 652,420,048.04
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.4642

มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท) % of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดคร่ึ งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 28 ก.พ .  65 25 ก.พ .  64**

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 14.2527 10.0008

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 10.4642 14.2527

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active -26.40% 42.52%

เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -0.03% 33.53%

เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -7.60% 39.82%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 8,539                       1,247                       

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 6,827                       8,539                       

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 7,929                       4,443                       

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) +809 +6,816 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.13% 1.60%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

** จำก 5 มี.ค. 63 ถึง 25 ก.พ. 64

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Act ive   ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

ร้อยละต่อปี (30 พ .ย .  64) (31 ส .ค.  64) (25 ก.พ .  64) (5 มี.ค.  63)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active -6.99% -1.19% -26.40% +2.31%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -8.75% -2.05% -0.03% +15.65%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -5.61% -3.07% -7.60% +13.73%
หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***

เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment ในรูปสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 
ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565  
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Activeทัง้นี ้ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Activeไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Activeเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 กรกฎาคม  2565 
  

http://www.sec.or.th/

