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กองทุนเปดิทเีอม็บ ีอสีทส์ปริง Asia Active Equity  

เพือ่การเลีย้งชีพ 
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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ ลงทนุในหนว่ยลงทนุของ Schroder International 
Selection Fund - Emerging Asia ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนัน้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ดงันัน้  ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนคา่
ลง ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตรา
แลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจ
พิจารณาไมป้่องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่ 
การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคย ได้รับภายใน
ก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วยจะต้องช าระเงิน
เพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระ
ภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศึกษา
เง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 
กองทนุนีมี้ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทนุ ไป
ลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
เน่ืองจากกองทนุนี ้มีการลงทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไมป่กติ ท าให้กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้กองทนุนีเ้ป็น
กองทนุรวมท่ีไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible 
loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับช าระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการ
เลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกวา่”นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เชน่ คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ 
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดราย
หนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบุคคลดงักล่าวตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ ถือ
หน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตาม
ข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 
     TMB EASTSPRING Asia Active Equity Retirement Mutual Fund   
                                                              [ช่ือยอ่: TMBAGLRMF] 
อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 

 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  15 มิถนุายน 2558 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  10 สงิหาคม 2558 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
ประเภทกองทุน : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นตราสารทุน

ตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :       กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
(Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc 
USD ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ 
Luxembourg  ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวบริหารจดัการโดย Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. และลงทนุในรูปของเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ    
 
สว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศที่มีอายขุองสญัญา หรืออายขุองตราสารต ่ากวา่ 1 ปี โดย
วตัถปุระสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทนุ เพื่อสภาพคลอ่ง  และบริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝากต่างประเทศ     
ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ในกองทุน Schroder International 
Selection Fund - Emerging Asia จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ   โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน ดังนั น้ ผู้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ ยน (FX Derivatives) 
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะค านึงถึงความมัน่คง และผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็น
ส าคญั  
 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการลงทนุในประเทศกองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลกัทรัพย์ที่ไมม่ีการซือ้ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ระดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้  
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุมี
การเปลีย่นแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น และ/
หรือได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่
ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน
ตา่งประเทศดงักลา่วต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าตวัชีว้ดั(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน 
หรือการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามหนงัสอืชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทนุตา่งประเทศกระท าความผิด
ร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากบัดแูลกองทนุต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจสง่ผลตอ่การ
ด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว ทัง้นี ้การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 
 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานเปลีย่นกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่

ทรัพย์สนิในตา่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทนุ Master Fund เดิม หรือช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

 
2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และในขณะที่จัดตัง้กองทุน ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็น
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กองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทนุดงักลา่วต้องเป็น
การลงทนุในตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

  
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่ จะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ
รวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกโครงการ 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนั
ท าการ และจะไม่น ามาบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี ้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์เกิดขึน้ดังกล่าวให้
ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ 
โดยค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ 
(2.1)  ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใน

ภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้หลกัเกณฑ์การลงทนุข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิหรือจะ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุโดยรวม 

(2.2)  หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตทุี่ไมส่ามารถควบคมุได้หรือเหตทุี่เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือเหตอุื่นใดที่ได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(2.3)  หรือกรณีเกิดเหตทุี่ท าให้กองทนุไม่สามารถลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศที่เป็น Master Fund ได้อีกต่อไป หรือ
กรณีอื่นใด ท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทนุใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 

 
3.   ในกรณีที่กองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่

มิได้จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) ในอตัราสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 
15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ เพื่อให้อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ระดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) 
และตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) มีอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ  การปรับลดสดัส่วนการลงทุนดงักล่าวจะด าเนินการ
ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุตา่งประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้หรือกรณีจ าเป็นและสมควรท่ีท าให้ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า หากการด าเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุใน
กองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลท าให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลาบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการ
เลีย้งชีพ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น  Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุ
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีนโยบายใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และ
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ตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทนุในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของกองทนุและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลีย่นแปลงกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม ่ท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด หรือมีแนวทางให้
ด าเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทนุ โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและส ารอง
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
4.  ในกรณีที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ 

(Master Fund) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางใน
ต่างประเทศดงักลา่วที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน

ตา่งประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า

การใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 

 

ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักลา่ว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลกิกองทนุ เป็นต้น โดยแนวทาง
การด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจาก   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 4.2 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  โดยในการยื่นขอผ่อนผนั บริษัทจดัการต้องยื่นความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักลา่ว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 
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4.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้และ

เข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั
การด าเนินการดงักลา่วด้วย 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทนุเดิม หรือช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

 
รายละเอียดกองทุนหลัก :  กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

 

1.กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ซึ่งเป็นกองทนุรวม
ตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ  Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective 
Investment in Transferable Securities) เป็นกองทนุรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทนุต่างๆ ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail investors) 
และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    
ปัจจยัความเสี่ยงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุที่ส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
แล้ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทนุ Schroder Investment Management (Europe) S.A.เพื่อศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่https://www.schroders.lu 

ชื่อ กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

โครงสร้างของกองทนุ  
Schroder International 
Selection Fund - 
Emerging Asia 

 

Class                         :   A2 Acc USD 
ISIN Code                  :  LU0181495838 
Bloomberg Code       :  SCHEAAA LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 9 ตลุาคม 2547 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลา่ร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  MSCI EM Asia NR Index และ MSCI AC Asia Ex Japan NR 

USD Index 
วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวตัถปุระสงค์เพือ่
สร้างการเติบโตในเงินลงทนุ (ผลตอบแทนสงูสดุ) ผ่านการลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ใน
ตราสารทนุและตราสารที่เทียบเทา่ตราสารทนุของผู้ออกที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ตลาดเกิดใหมใ่นภมูิภาคเอเชีย 

กองทนุอาจจะลงทนุโดยตรงในตราสารทนุของประเทศจีนประเภท B-Shares และ H-
Shares ส าหรับการลงทนุใน A-Shares กองทนุสามารถลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของ
สนิทรัพย์สทุธิ ผา่นช่องทาง  

- โครงการเช่ือมโยงตลาดหลกัทรัพย์ทัง้เซีย้งไฮ้-ฮ่องกงและเซิ่นเจิน้-ฮ่องกง 
- โควตา RQFII 
- ตลาดหลกัทรัพย์ที่มีหนว่ยงานภาครัฐตรวจสอบและควบคมุ 

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อช่วยลดความ
เสีย่งและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุได้ 
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อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมม่ี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
6, route de Trèves 2633 Senningerberg 
Grand Duchy of Luxembourg 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator 2182 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

 

ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางสว่นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการท่ี
กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดงักลา่ว
ตกเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 

*   อนึง่ กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุได้  
**  ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมม่ีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  

• ก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นตา่งของ
ราคาของตราสารท่ีกองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหนว่ย  และ
ตอ่มามลูคา่หนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทตอ่หนว่ย แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทตอ่หนว่ย แต่
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึ่งก าไรที่ได้รับจากการลงทนุในหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี  
 

• สทิธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน  โดยที่           
ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี (Benchmark) :  
ดชันี MSCI Emerging Asia Net Total Return USD 
หมายเหต ุ: ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
หมายเหต ุ:  
ทัง้นี ้กองทนุอาจใช้ดชันี MSCI AC Asia (ex Japan) Net Total Return USD เป็นดชันชีีว้ดั โดย 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
ชดัเจนถึงวนัท่ีมกีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทยีบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีก
ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที่   ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของ     

ผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:   กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:    จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 1,000 ล้านบาท  
 

 ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 150 ล้านบาท 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุน

ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทุนที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
-  ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิ เพื่อ
ประหยดัภาษีได้ และ 

- สามารถรับความเสีย่งจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทนุในหุ้น เพื่อแลกกบัโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกวา่การ
ลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
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- นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสีย่งในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ และยอมรับความเสีย่งของ  
 การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเป็นตราสารทนุในตา่งประเทศ โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระดบัท่ีใกล้เคียงกบั
ผลตอบแทนของกองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

 
กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
-นกัลงทนุท่ีมคีวามจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
-นกัลงทนุท่ีไมส่ามารถรับความเสีย่งจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทนุในหุ้น 

   
- ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดงันัน้  ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทุนในกองทนุนี ้จึงต้องไม่
น้อยกวา่เง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด เพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้

▪ ความผนัผวนของราคาของ กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  ที่กองทนุลงทนุ  
▪ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ ในส่วนที่กองทุนไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่น  
▪ การเพิม่ขึน้หรือลดลงของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia   

อนัเนื่องมาจาก 
 

การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ลงทนุ ซึง่อาจท า
ให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเทา่ที่คาดหวงั โดยการเปลีย่นแปลงของราคาดงักลา่วอาจเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์เองหรือการเคลื่อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

เนื่องจากกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุจะไปลงทนุนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในต่างประเทศ  (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) จึงต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ ๆ ซึง่อาจแตกตา่งไปจากหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในการจดัตัง้กองทนุรวมของประเทศไทย 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ จะมีผลให้มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เปลีย่นแปลง ซึง่อาจท าให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตามไปด้วย 
 

ทัง้นี ้กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีการวิเคราะห์และประเมินภาวการณ์ลงทนุอย่าง
เป็นระบบ และมีส านกังานกระจายอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลกึได้ดี ซึ่งช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารความเสีย่งของกองทนุ 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือ

เป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 

A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 
ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

  ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดตอ่
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน            

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

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ 
       เง่ือนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ 
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ การยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซื อ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน   
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นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการท่ี

สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

การซือ้หน่วยลงทุน  

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

                          ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ไมเ่กินร้อยละ 0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
  *** 0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในปัจจบุนั  

 
 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ  ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงักลา่วข้างต้น 

 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 

Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  

 
 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                                        - 13 - 
 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.หรือตามที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

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

ท ารายการภายในเวลา 15.30  น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบุ
จ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชีพ”  
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย...........................(ระบุชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน)”  
และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้บริการดงักลา่วแล้ว 
สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความ
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคาร
กสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยู
โอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้  
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   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการ
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้
ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยนิยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามใน
หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธน
ชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุไว้แล้ว 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

  ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ
แตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

   
 

การขายคนืหน่วยลงทุน 
การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอยีด 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทุน
ผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือเป็นไปตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ เทา่นัน้ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น.ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**      

ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขายหกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)  0.10%***ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
  

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการ
ใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

 
 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซ้ือขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย)  
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 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) ในเขต
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบเุก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
โครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
 (ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน  4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 
 

 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 
 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด)       
ซึง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี ้
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1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภทอื่น
ที่ไมใ่ช่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อาจเกิดขึน้โดย
มิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลีย่นนัน้ ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ย
ลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ย
ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส า รองเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขอ ง
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีทา่นมีอยูไ่ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการตามรายละเอียดที่
ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสบัเปลี่ยนของกองทนุปลายทาง 
ให้ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวันท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ    1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                       มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)        ไมเ่กินร้อยละ 0.10*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
                                                                                                                               (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

***   0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

    สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนั
ท าการซือ้ขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทนุรวม 
“ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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               ** กรณีที่สัง่สบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดยกรณีที่
วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้   

                     หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ย 
                     ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด หน่วยลงทุน 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ได้รับหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด การจ่ายเงนิ 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการ
ในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) (ปัจจุบนั 

บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืน หนว่ยลงทนุได้ภายใน  
4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 

 
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity  
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ธนบดี RMF T* T*+3 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 
 SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

T* T*+2 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

RMF 
T* T*+1 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนบดี RMF,  ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 

SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ T T* 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF 
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 

Equity เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+1* 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+2* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
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                         T*+1    =    วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T* +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T* +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
                         T*+1*  =   วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T*+2*  =   สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 

ณ วันใด  
A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลีย่นภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นมีผล ท่ีค านวณภายในวนัท าการถดัไป 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

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

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ย

ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่
การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 

 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่ง
ด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
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ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคลอ่งหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทนุอนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุใน
การซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หนว่ยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสอืชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทาง
เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออยา่งหนึ่งอย่างใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบวุิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผา่นช่องทางตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกตา่งกนัในแต่
ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นที่
สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็
จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

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

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

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
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• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น
ของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกว่า  swing 
threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซือ้
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกได้เทา่ที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไมป่กติหรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate 
จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวธีิการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเ ง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ ไม่ปกติ ด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า
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ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยน

หนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ย

ลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัได้ แต ่Redemption 
Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ

จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและ

สบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลีย่นแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  การใช้ เค ร่ืองมืออื่นแทน  Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลอืได้ บริษัทจดัการ
อาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเร่ืองต่าง  
ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ
นี ้ 
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ  
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ 
วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื ้อหรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้  
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

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

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแต่

ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อส านกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบวา่ราคาขายหนว่ย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนไว้
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แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้
ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย
หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน    
รายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธี     
การใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 

ค. โทรติดตอ่สอบถามที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 

ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี  ้    

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ครัง้แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนัการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด  

ค. หนงัสือรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท าธุรกรรมการซือ้ หรือ ขาย หรือ 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

 
Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร หรือไม่ 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรสว่นเกินทนุที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่น
แบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทนุ) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุโดยได้รับ
สทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขายคืน

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  
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Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
 1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
  กฎหมายก าหนด 

2.  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
3.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนน

เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวม
มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
4.   ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
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FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
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(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  

www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

    โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 
 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

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

 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท
จดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กับประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ 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         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
219,979 ล้านบาท 
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Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ  ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ที่
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์  
 

2550 ปริญญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จ ากัด 
เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน  และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่ก าหนด 

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 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ 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 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
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2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

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
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

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

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 
 

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 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

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

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่น

ที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 
 
 
 

 
 
 

                    

 
 
 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

 
 
 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป                  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

** กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ   โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 

 
 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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ความเส่ียงหลักในส่วนของ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มุง่เน้นลงทนุใน กองทนุ Schroder International 
Selection Fund - Emerging Asia ซึง่เป็นกองทนุหลกั ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาและค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งตา่งๆของ กองทนุ 
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 สว่นในตราสารทนุและตราสารที่เทียบเท่า
ตราสารทนุของผู้ออกที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหมใ่นภมูิภาคเอเชีย ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจมีความผนั
ผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมือง สงัคม อตุสาหกรรม ตลาดทนุ ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ อตัราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการ
ของบริษัทท่ีออกหุ้น ภาวะอตุสาหกรรมของบริษัทนัน้ๆ การคาดการณ์ของนกัลงทนุ การกระจกุตวัในการลงทนุหลกัทรัพย์
ใดๆ หรือกลุม่หลกัทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัลงทนุอยู ่ซึ่งอาจมีผล
ให้ราคาหลกัทรัพย์ที่ลงทนุซึ่งเป็นหลกัทรัพย์ในกองทนุหลกั ให้ผลตอบแทนการลงทนุที่ต ่ากว่า (Underperform)หรือผนั
ผวนกวา่ หลกัทรัพย์อื่นท่ีไมไ่ด้เข้าลงทนุ หรืออาจมีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายเปลีย่นแปลงไปจากภาวะปรกติ 
 

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk) 
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลกัได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง รวมทัง้ความเช่ือมัน่ของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ที่หลกัทรัพย์ในกองทนุซือ้ขาย 
 

3. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัอาจเข้าท าสญัญาตราสารอนพุนัธ์ หรือสญัญาทางการเงินอื่นกบัคู่สญัญา กองทุนหลกัจึงมีความ
เสี่ยงจากการที่คู่สญัญาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพนัที่มีต่อกองทุนได้ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียบางส่วน หรือ
ทัง้หมดตอ่กองทนุหลกั 
 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ ซือ้ทรัพย์สินส าหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทนุ และในกรณีที่กองทนุหลกัขายหลกัทรัพย์เพื่อช าระค่าไถ่ถอนตามค าสัง่
ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่ได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจไมไ่ด้รับเงินคา่ไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด 
 

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้ผลตอบแทนกองทุนหลกัเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวงัจาก
กองทนุ กลยทุธ์การลงทนุที่ใช้ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี
ความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนพุนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุหลกัมีการลงทนุใน
หลกัทรัพย์สกุลเงินตา่งประเทศ โดยกองทนุหลกัอาจจะไมไ่ด้มีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน จึงท าให้ราคา
และมลูคา่กองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ผนัผวนได้ 
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6. ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk) 

การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทนุหลกัเข้าลงทนุ หรือในประเทศของกองทนุหลกัเอง อาจมีผลต่อราคาและ
รายได้สทุธิจากหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครองอยู ่หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
 

7. ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทนุหลกัในตา่งประเทศ มีนโยบายการลงทนุหลกัในตราสารทนุและตราสารที่เทียบเทา่ตราสารทนุของผู้ออก
ที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหมใ่นภมูิภาคเอเชีย ซึง่รวมถึงการลงทนุในประเทศจีน ท าให้กองทนุอาจมีความ
เสี่ยงที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดที่เปลีย่นแปลงไป กฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่งๆ รวมถึงข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุของตา่งชาติ เช่น ข้อจ ากดัใน
การท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศนัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีกองทนุหลกัอาจมีการกระจายการลงทนุในหลายประเทศ จึงอาจช่วยลดความเสีย่ง
ได้ในระดบัหนึง่ 
 

8. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 
เนื่องจากกองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทนุ ดงันัน้ราคาของตราสารอนพุนัธ์ที่
กองทุนหลกัเข้าลงทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสงู  ซึ่งจะ
สง่ผลท าให้การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์มีความเสีย่งตอ่การขาดทนุท่ีมลูคา่มากกวา่ที่ลงทนุได้  
 

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภมิูภาค (Emerging Market Risk) 
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้าน
โครงสร้าง ขาดการป้องกนั ไมม่ีเสถียรภาพและความไมแ่นน่อนที่เก่ียวข้องกบัตลาดเงินและตลาดทนุ กฎหมาย ภาคสงัคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี  

หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเสีย่งโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไมส่อดคล้องกบัหนงัสอืชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 

 

• ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                
เพื่อการเลีย้งชีพ มีดังนี ้

 
1.  ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน 
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนัน้ 
ความเสี่ยงของกองทุน  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหวัข้อ 
“ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทนุ  “Schroder International Selection Fund - Emerging Asia” จึงเป็นความเสีย่ง
ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
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อีสท์สปริง  Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ  จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ได้ 
 

2.  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
จากการที่ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ มีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ในขณะ
ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูป
ของเงินบาท  
 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวา่งเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  กบัเงินบาท  กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อ
เทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  ที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทนุ
ได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่ งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลบักัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จ าก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจพิจารณา
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในสดัสว่นท่ีเห็นวา่เหมาะสม ดงันัน้กองทนุจึง
ยงัคงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยูซ่ึ่งผู้ ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นที่ไมไ่ด้ท า
การป้องกนัความเสีย่งไว้ 
 

3. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียท าให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลกัไป
ลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้
ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด 

 
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้ทัน ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือ
ความเสี่ยงที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่
กองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระคา่ไถ่ถอนหนว่ยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้
ขายจริง  

 
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ  

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
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คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคูส่ญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดั
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับ
การยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
นอกจากความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทนุอยู่บ้าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมีความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ของตราสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
อนึง่ การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไมแ่นน่อน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่น แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุถืออยู ่กองทนุก็อาจหมดโอกาส
ได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน Schroder International Selection Fund - 

Emerging Asia ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถที่จะน าเงินไปลงทนุใน กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 
ได้อีกตอ่ไปไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเข้าลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุในตา่งประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของ
กองทนุหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุจะเข้าไปลงทนุและสกลุเงินตราตา่งประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุแตกตา่งไปจากเดิมได้ ซึง่
อาจท าให้กองทนุมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม กองทนุจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าก่อนการเปลีย่นแปลงไปลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุอื่นใด 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ดงันัน้ ความเสีย่ง
ของกองทนุรวมตา่งประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลีย้ง
ชีพ ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ    

ของกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia กบั 
 ดัชนี MSCI EM Asia NR Index และ MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index  

ตัง้แต่วันที่ 9 มกราคม 2547 ถงึ 31 สิงหาคม 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Bloomberg ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2564 
 

ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทุน              
(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 อนัดบั

แรก ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงิน

ฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือ

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภท
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้
ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives)  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สนิอืน่นอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้

แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark +10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 

ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ 
บริษัทเครดติฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 20% 
4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ

คูส่ญัญา (single entity limit)   
6.2 ตราสารหนี ้ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่สามารถ
ลงทนุได้ (non-investment grade) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถงึวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.61 – ก.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.62 – ก.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.63 – ก.ค.64 

    คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  ไมเ่กิน 2.5145 1.7976 1.7945 1.8372 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.1400 1.6050 1.6023 1.6040 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070 0.0321 0.0320 0.0321 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.2140 0.1605 0.1602 0.2011 

    คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.7976 1.7945 1.8372 

หมายเหต ุ1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.61 – ก.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.62 – ก.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.63 – ก.ค.64 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
/ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้เมื่อมกีารสัง่ซือ้ ขาย 
หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (เก็บ
เข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.25 0.10 0.10 0.10 

 
อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 5.97% 

หมายเหตุ  มลูค่าที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุ หรือหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อยละไม่เกิน 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บ
เมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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จ ำนวนเงินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 11,092,602.78 1.64%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 11,092,602.78 1.64%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 102.33%

กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 356,281 691,259,837.00 102.33%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 691,259,837.00 102.33%

ทรัพย์สินอ่ืน -23,158,428.00 -3.43%

หน้ีสินอ่ืน -3,643,981.30 -0.54%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 675,550,030.00 100.00%

จ ำนวนหน่วยลงทุน 43,688,481.36

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.4628

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ
ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน
ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2564

มูลค่ำตำมรำคำตลำด % of  NAV
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ค.  64 31 ก.ค.  63 31 ก.ค.  62 31 ก.ค.  61 31 ก.ค.  60

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 12.6181 10.7790 11.8917 12.2073 10.2546

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 15.4632 12.6181 10.7790 11.8917 12.2073

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ 22.62% 17.01% -9.36% -2.59% 19.04%

เกณฑ์มำตรฐำน 1*** 24.49% 17.01% -10.36% 5.10% 21.60%

เกณฑ์มำตรฐำน 2*** 18.22% 15.29% -3.05% 5.20% 27.34%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 205                                          147                                 135                             48                             6                                        

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 676                                          205                                 147                             135                           48                                     

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 478                                          164                                 140                             113                           19                                     

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) +433 +29 +26 +94 +37 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.15% 0.07% 0.09% 0.14% 0.34%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Act ive Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ        ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย .  64) (29 ม.ค.  64) (31 ก.ค.  63) (31 ก.ค.  61) (10 ส .ค.  58)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ -3.92% -3.57% +22.62% +9.15% +7.58%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -1.84% +2.45% +24.49% +9.29% +8.72%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -6.88% -6.63% +18.22% +9.74% +9.95%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note**

เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

30 กรกฎำคม 2564

54.72%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 
ไมม่ีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วย
ลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่
กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า  ผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
 

“ผุ้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือท่ีผุ้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน” 

 “โปรดเก็บเอกสารยืนยันการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของท่าน ใน
กรณีท่ีทา่นขายคืนหนว่ยลงทนุ” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน     1 มิถนุายน 2565 
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