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กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BAILLIE 
GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND (กองทุนหลัก)ในรูปของ
สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ดงันัน้ กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ อาจลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน ดงันัน้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ  มีแนวโน้มอ่อนคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทุน
ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน 
อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเส่ียงในกรณี
ท่ีคา่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่ 
การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักล่าว
เม่ือผู้ลงทนุนัน้มีอายไุมต่ ่ากวา่ 55 ปีบริบรูณ์ เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับ
ภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วย
จะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะได้รับ และภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 
กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ดงันัน้ กองทนุหลกัจงึมีความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน จงึเหมาะสม
กบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเส่ียงได้มากกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทุนใน
กองทนุรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ี
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
เน่ืองจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
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เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการ
เลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและ
รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใด
ท่ีก าหนดตามท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับ
ช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิตบิคุคลดงักล่าวตามข้อ 1 – 4 
บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทเีอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 

     TMB Emerging Active Equity Retirement Mutual Fund (ช่ือยอ่: TMBEAERMF) 
 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  20 ธนัวาคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นตราสารทนุ
ตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :      กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว 
(Master Fund) คื อ  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND ใน
หนว่ยลงทนุชนิด Class A (acc) - USD ซึง่เป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั ไมม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล และลงทนุใน
รูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ  โดยกองทุนจะลงทุนในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทนุรวม
ตา่งประเทศดงักลา่วบริหารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
 
โดย กองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างการเติบโตในเงินลงทนุ (ผลตอบแทนสงูสดุ) ผา่นการลงทนุ ในตราสารทนุท่ีมีการด าเนินธุรกิจ, มีรายได้, มีทรัพย์สนิอยู่
ในประเทศ emerging market  ตราสานทุนที่กองทุนลงทุนต้องมี market capitalsation free float มากกว่า 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ ณ ขณะที่กองทนุเข้าลงทนุ โดยปกติกองทนุจะลงทนุในตราทนุอยูร่ะหวา่ง 35 ถึง 60 ตวั 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุได้  
 
สว่นท่ีเหลอืบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 
EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND จะอยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ  โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุ
หรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ  มี
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แนวโน้มออ่นคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจ
พิจารณาไมป้่องกนัความเสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งคา่ 
 
ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) 
และตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นใด หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด    
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ

ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุนัน้
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทนุ
ลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ 
เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือ
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่ อการลงทุน เช่น การ
เปลีย่นแปลงในเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุตา่งประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุใน 

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND (กองทนุหลกั) ได้ หรือ
ในกรณีที่บ ริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING 
MARKETS LEADING COMPANIES FUND (กองทนุหลกั)ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุ
ต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคี ยงกันอย่างมีนยัส าคัญหรือ
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วต ่ากว่าตวัชีว้ัด(Benchmark) ร้อยละ 5 
ตอ่ปีปฏิทิน หรือการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามหนงัสอืชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทนุตา่งประเทศ
กระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลกองทนุตา่งประเทศหรือมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ
ที่อาจสง่ผลต่อการด าเนินการของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทนุรวมตา่งประเทศ
ดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจากประเทศ
ไอร์แลนด์ เป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
เป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงสกลุเงินซือ้ขายในกองทนุหลกัจากสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกลุเงิน
อื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ขดักับวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
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2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และการลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

 
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิโครงการ  

  
3.  ในกรณีที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ 

(Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศดงักล่าวที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

 

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (Master Fund) 

 

(ข) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนั
ท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
3.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนว

ทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 

 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักลา่ว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ 
เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมด่งักลา่ว จะมีนโยบายการลงทนุท่ี
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิก
กองทนุ เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอยีด
โครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 

3.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุหรือเป็นไป
ตามที่ประกาศก าหนด 

 
3.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 3.2 ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแล
ผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักลา่ว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 
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3.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
3.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 3.1 ตอ่ผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้

และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

 
รายละเอียดกองทุนหลัก :  Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund 
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund               

ในหนว่ยลงทนุชนิด (Class) Class B ในอตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited และลงทุนในรูปของเงิน
สกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.bailliegifford.com 

ชื่อ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 
COMPANIES FUND 

โครงสร้างของกองทนุ 
BAILLIE GIFFORD 
WORLDWIDE 
EMERGING MARKETS 
LEADING COMPANIES 
FUND 

ประเภทกองทนุ            :  กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
Class                         :  Class B (acc) – USD 
ISIN Code                  :  IE00BW0DJL69 
Bloomberg Code     :  BGWEBUA ID 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 23 กรกฎาคม 2558 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลา่ร์สหรัฐ  (USD) 
ตัวชีว้ัด (Benchmark)  : MSCI Emerging Markets Index ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวเป็น 

Price Index    (Bloomberg ticker: MXEF Index) 
วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

ก อ ง ทุ น  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 
COMPANIES FUND มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทน
สงูสดุ) ผ่านการลงทุน ในตราสารทุนที่มีการด าเนินธุรกิจ , มีรายได้, มีทรัพย์สินอยู่ใน
ประเทศ emerging market  ตราสานทุนที่กองทุนลงทุนต้องมี market capitalsation 
free float มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ณ ขณะที่กองทุนเข้าลงทุน โดยปกติ
กองทนุจะลงทนุในตราทนุอยูร่ะหวา่ง 35 ถึง 60 ตวั 
กองทนุอาจจะลงทนุโดยตรงในตราสารทนุของประเทศจีนผา่นช่องทาง  
- โครงการเช่ือมโยงตลาดหลกัทรัพย์ทัง้เซีย้งไฮ้-ฮ่องกงและเซิ่นเจิน้-ฮ่องกง 
- โควตา FII Scheme 
- ตลาดหลกัทรัพย์ที่มีหนว่ยงานภาครัฐตรวจสอบและควบคมุ 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อช่วยลดความ
เสีย่งและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุได้ 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไมม่ี 
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วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

ผู้จดัการกองทนุ 
(Investment Manager)  

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 

ผู้ รั ก ษ าท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทนุ 
(Custodian Bank) 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2 Ireland 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers 
One Spencer Dock, Dublin 1, Ireland. 

 
 2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 

COMPANIES FUND 
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ร้อยละ 0.72 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางสว่นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงิน
จ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุได้ 
ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมม่ีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจาก
มลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรสว่นต่างของราคาหลกัทรัพย์ ที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทเีอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี (Benchmark) :  
  
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลักคือ MSCI Emerging Markets Index  ในรูปสกุล
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่ว
เป็น Total Return Index 
 

  ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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  อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/
อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
 

 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของ         

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

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อย
ละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 150 ล้านบาท 
 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุน
ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ   :   
นักลงทุนที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
-   ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิ           
เพื่อประหยดัภาษีได้ และ 

-  นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสีย่งในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรับความ
เสีย่งของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และความผนัผวนของการเปลีย่นแปลงของมลูคา่หนว่ย
ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ได้ 

กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
- นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
- นกัลงทนุท่ีไมส่ามารถรับความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 
ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทุนในกองทนุนี ้จึงต้องไม่
น้อยกวา่เง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด เพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   ความผันผวนทางด้านราคาของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES 
FUND 



    หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                                                 - 10 - 
 
 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็น

กองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

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

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

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุท่ีบริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาตดิตอ่
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 หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแ จ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน   
 
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการ

ที่สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

การซือ้หน่วยลงทุน :  

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 

ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                        มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

                          ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
   
 

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน  พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดงักลา่ว
ข้างต้น 
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2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging 

Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ  ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า                 
1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  

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

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก 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 ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และ
ระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

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

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการดงักลา่ว
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** 
โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดง
ความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. 
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ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของ
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้  
 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ทา่นจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา            
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้
หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิร
ไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยู
โอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นท่ีมีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ
อาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้ โดยกรณีทีว่นัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและ
ท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการ
ซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้     
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การขายคนืหน่วยลงทุน : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
 
การขายคืนหน่วยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอียด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่ได้
ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือเป็นไป
ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เทา่นัน้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ*         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ* มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
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  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุ
ท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซ้ือขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ
ดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 

 
  รับเช็คทางไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมได้
ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 

  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
ค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัในการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 10 
วนั ใน www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
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การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุกองทนุหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึ่งอยู่ภายใต้การบริหา ร
ของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจัดการ           
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน  
5 วันท าการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด) ซึง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี  ้

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ                    
ที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้          
การจดัการของบริษัทจดัการ และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้
รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรอง
การซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ                          
ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนกองทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่น
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 ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสบัเปลี่ยนของกองทนุปลายทาง ให้
ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                 1 บาท * 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                                                                                    1 บาท ขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                                                                                         ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 
 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 
 

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

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่ งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุ
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วนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของ      
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทนุรวม 
“ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้น             
ระยะยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดยกรณี
ที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่า
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Emerging Active Equity RMF ได้รับหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

Emerging Active Equity RMF 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท า
การในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 
วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 

 
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Emerging Active Equity RMF 

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 
Emerging Active Equity RMF T T* 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF Emerging Active Equity RMF T T*+1* 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF 

Emerging Active Equity RMF T T*+2* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 

 T       =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด) T* +3   =   สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 T*      =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) T*+1* =   วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 T*+1  =   วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย T*+2* =    สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 T* +2 =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลีย่นนัน้ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ 
 
ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีแตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตารางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดที่มิใช่วันท าการซื อ้ขายสับเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ใน 
www.tmbameastspring.com  หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่นใด 
 
 
 
 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

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

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

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

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

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

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

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

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

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

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

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

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

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

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

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

28 

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

28 29 30 29 30 26 27 31 

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

1   3   4   5 6   7   

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

2   3   4   1   2   3   4   

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี  ปี 2565
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Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้

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

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ 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  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการ
ซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การ
ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
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ลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัท
จดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของ
กองทนุอนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สนิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้ากอ่นการขายคนื
หน่วยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือ
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้
แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตัา่ง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ  
เหตกุารณ์อื่นที่สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   
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• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการ
นัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
 
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
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• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน
ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่
บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ  (subscription) บวก
มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
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 จะใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch 

in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  
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• 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 าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงั

ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นที่เหลือได้ 

ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลอ่งอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลีย่นแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate 
เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลอืได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

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

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
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2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหนว่ยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายยอ่ย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื อ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

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

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้น

แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ย

ลงทนุตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
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1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เฉพาะ
ในกรณีที่ก 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 าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท า
ได้ไมเ่กินหนึง่วนัท 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 ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่         
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่าย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ    
รายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน



    หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                                                 - 31 - 
 
 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักลา่ว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดงักลา่วตามข้อ     
1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้น
การโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น 
  

 
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 
 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
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A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี  ้    
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ครัง้แรกผ่านช่องทางบางช่ องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 
ข.    ใบยืนยนัการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ีบริษัท

จดัการก าหนด  
ค. หนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าธุรกรรมการซือ้ 
หรือ ขาย หรือ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

 
Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร หรือไม่ 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               

ตอ่กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พงึประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)             
ตอ่กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรสว่นเกินทนุท่ีได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทนุ) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุโดย
ได้รับสทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืน              

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุน       
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกนิทุนที่ได้รับจากการขายคนื
หน่วยลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี       
ที่เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
 1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
  กฎหมายก าหนด 

2.  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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3.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็น
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่

 
4.   ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
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อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
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ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 
5.  บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทนุ

หลกั โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยงั กองทุนหลกั(ซึ่งเพื่อประโยชน์ในหวัข้อ 20.5 นี ้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
กองทุนหลกัและผู้ เก่ียวข้องของกองทุนหลกั)  ถึงรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 
มากกว่า 10% ของกองทุน  หรือสดัส่วนอื่นใดที่ก าหนดตามกองทุนหลกั  หรือ ตามค าขอของกองทุนหลกั เพื่อให้ 
กองทนุหลกั ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ตาม
เกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบักองทนุหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจาก  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ตวัอย่างเช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
หลกัฐานแสดงที่อยูข่องผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีออกโดยหนว่ยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเช่ือถือได้ซึง่มิใช่บริษัทจดัการ เป็นต้น  
 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ)  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะต้องน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนหลกัและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง     
แม้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมิได้ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว เพื่อให้กองทุนและกองทุนหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของ
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
นอกจากนี ้เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถปฏิบตัิตามเกณฑ์และเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุหลกั บริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคลตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุกองทนุเปิด
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) 
 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการ  กองทนุ กองทนุหลกั และผู้ เก่ียวข้อง ในการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่งรวมถึงและไมจ่ ากดัเพียงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC  
 
(2) บคุคล อื่นใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ กองทนุหลกั(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) ไมส่ามารถปฏิบตัิตาม ตาม
กฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย OFAC เก่ียวกบัการท ารายการกบับุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏใน
รายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือตามข้อห้ามซึ่ง
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ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย 
European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือดังกล่าว
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นกอ่นเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) 
 
อนึ่งเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลังบริษัทจดัการพบว่า ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด(รวมถึงผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทนุหรือกองทนุหลกัร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/
หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด  อนัมีผลหรืออาจมีผลให้
บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุหลกั ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทนุหลกัและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้องทุนและ/หรือกองทุนหลกัตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องของกองทุนทั ง้สองอาจมีแก้ไขกฎเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่
ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจาก
เหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที ่

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

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

บาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความ
โปร่งใสและมีอิสระในการด 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 
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จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 85 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
214,995 ล้านบาท 

 
Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:      1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                                                 - 39 - 
 
 

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 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

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 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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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 
 

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

 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

• กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนต่างกันอย่างไร 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
 
 

 
 

• ความเสี่ยงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี มีดังนี ้
 

1. ความเสี่ ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนใน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS 
LEADING COMPANIES FUND หมายถึง ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กับหลกัทรัพย์หรือตราสารที่
กองทนุลงทนุอยู ่มีการปรับตวัขึน้หรือลง อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางการเมือง สงัคม อตุสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทนุ การคาดการณ์ของนกัลงทนุ  

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 Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปของสกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ  โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกนัความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 
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เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนใน BAILLIE 
GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชี  ดงันัน้ ความเสีย่งของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 
COMPANIES FUND ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ  “ความเสี่ยงหลักในส่วนของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 
EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging 
Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ด้วย ผู้ลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ จึงควร
ศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 
COMPANIES FUND ได้ 
 

2. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์  คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานของกองทนุ
ได้รับผลกระทบจากผลการดา่เนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครอง
อยู่ ซึ่งอาจท าให้ราคาของตราสารของผู้ออกหลกัทรัพย์ลดลงและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัลดลง
รวมถึงกองทนุหลกัมีนโยบายมุง่ลงทนุในหลกัทรัพย์ของกลุม่ประเทศ Emerging Market  ซึง่ผลประกอบการของบริษัท
ในกลุม่ประเทศดงักลา่ว ต้องขึน้กบัหลายปัจจยัที่อาจสง่กระทบทางลบต่อธุรกิจได้ แตเ่นื่องจากกองทนุรวมตา่งประเทศ 
ที่เข้าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากผลการด่าเนินงานของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ได้ระดบัหนึง่ 
 

1. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) จากการที่ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING 
MARKETS LEADING COMPANIES FUND มีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ซึ่งลงทุนใน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 
EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND จึงมีความเสี่ยงของความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
ระหวา่งเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  กบัเงินบาทด้วย เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 
มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท กลา่วคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุ
เข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  ที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) 
จะท าให้กองทุนได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่
น้อยลง ซึง่จะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต ่ากวา่ที่คาดไว้ ในทางกลบักนั หากคา่เงินบาท มีคา่ออ่นลง (เช่น จาก 
36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกุลเงินบาท
มากขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจพิจารณาป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในสดัสว่นที่เห็นวา่เหมาะสม ดงันัน้กองทนุจึงยงัคง
มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยูซ่ึ่งผู้ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นที่ไม่ได้ท าการ
ป้องกนัความเสีย่งไว้ 
 

4.    ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อ
การเลี ย้ง ชีพ  ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS 
LEADING COMPANIES FUND  ได้ทันต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
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Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนีท้ี่กองทนุลงโดยตรงในจงัหวะเวลา
และราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระคา่ไถ่ถอนหนว่ยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง 

 
      อยา่งไรก็ดี จากการศกึษานโยบายการรักษาสภาพคลอ่งและผลด าเนินการของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 

EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND  บริษัทจดัการเช่ือวา่ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 
EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND  มีสภาพคล่องที่สงู มีตราสารทุนที่กองทุนลงทุนต้องมี 
market capitalsation free float มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในกลุม่ประเทศ Emerging Market ซึ่งมีสภาพ
คลอ่งสงู  ดงันัน้ความเสี่ยงทางด้านสภาพคลอ่งของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 
จากการลงทุนใน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND  
จึงมีไมม่ากนกั  

 
5.     ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการ
ที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินที่
ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทุนอยูบ้่าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING 

MARKETS LEADING COMPANIES FUND ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS 
LEADING COMPANIES FUND ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วย
ลงทนุในตา่งประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว การเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วอาจท าให้คา่ใช้จ่ายของกองทนุหน่วยลงทนุที่กองทนุจะเข้าไปลงทนุและสกุลเงินตราตา่งประเทศที่กองทนุเข้า
ไปลงทนุแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้กองทนุมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม  
กองทนุจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปลีย่นแปลงไปลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพมีนโยบายการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 
เพียงกอง เดี ยวคือ  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND  
ดงันัน้ ความเสี่ยงของกองทนุรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
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• ค ว าม เ สี่ ย ง ห ลั ก ใ น ส่ ว น ขอ ง  BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 
COMPANIES FUND  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรพิจารณาและค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  
หลกัทรัพย์ของกลุม่ประเทศ Emerging Markets อาจผนัแปร ตามสภาพเศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ที่มีผลต่อกลุ่ม
อตุสาหกรรมที่กองทนุหลกัลงทนุ  การด าเนินธุรกิจของบริษัทเหลา่นีอ้าจได้รับผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาทิ ความผนัผวน
ของตลาดเงิน การขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์  ฯลฯ 
 
2.ความเสี่ยงจากผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk)  
คือความเสี่ยงที่มูลค่าของหลกัทรัพย์อาจลดลงได้ อันเนื่องมาจากฐานะและผลประกอบการของผู้ ออกหลกัทรัพย์ เช่น
ความสามารถในการจดัการของฝ่ายบริหาร  ภาระทางการเงิน  ความต้องการในสินค้าหรือการบริการของผู้ออกหลกัทรัพย์
ลดลง  นอกจากแล้วปัจจัยภายนอกบางรายการ เช่นการรับรุ้ ความเข้าใจ (Perception) ของลกูค้า  ก็อาจมีผลต่อมูลค่า
หลกัทรัพย์ด้วยเช่นกนั 
 
3.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Non-US Securities Risk) 
คือความเสี่ยงที่ผลประกอบการของกองทุน อาจไม่เป็นไปตามต้องการได้  อันเนื่องมาจากการลงทุนนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าในเร่ืองของการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  นอกจากนัน้แล้วอาจมีความเสี่ยงที
เฉพาะเจาะจงเช่นความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทนุ  ความไม่มัน่คงทางการเมือง  การเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทที่เข้าลงทนุ  ความแตกต่างในมาตรฐานด้านกฎหมายและการตรวจสอบ รวมถึงการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพ ย์ 
เป็นต้น 
 
4.ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging Market (Emerging Market Risk)  
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุในหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในกลุม่ประเทศ Emerging Market ความเสี่ยงดงักลา่วครอบคลมุ
ถึงความไมม่ัน่คงของเศรษฐกิจหรือการเมือง  โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไมห่ลายหลายและสมบรูณ์เทา่ประเทศที่พฒันาแล้ว   
ข้อจ ากดัทางการเมือง เทียบเทา่ประเทศที่พฒันาแล้ว (Developed Countries)  เศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่พาบางกลุม่
อตุสาหกรรม  ดุลการค้า และความไม่สมดลุย์ทางการค้า และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่อง  ระดบัหนีข้องรัฐบาลที่สงู
กวา่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  เป็นต้น 
 
5.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk) 
คือ ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่ไมใ่ช่เงินสกลุ US 
Dollar  ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน ก็จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้  โดยทัง้นี ้
ผู้จดัการกองทนุหลกัในตา่งประเทศ ไมม่ีความตัง้ใจ ที่จะป้องกนัอตัราแลกเปลีย่น (Hedge) ในเงินตราตา่งประเทศ 
 
6.ความเสี่ยงจากการลงทุนหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large Cap Companies Risk) 
การลงทนุในหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large Cap) ในบางครัง้ อาจให้ผลตอบแทนที่ต ่ากว่าตลาดเนื่องจากบางบริษัทอาจอยู่
ในระยะที่มีข้อจ ากดัหรือโอกาส ในด้านการเติบโตที่สงู ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตวั 
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7.ความเสี่ยงจากการลงทุนหลกัทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Mid Cap Companies Risk) 
การลงทนุหลกัทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเลก็จะมีความเสีย่งที่สงูกวา่ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท ดงักลา่วยาก
ต่อการประมาณการ ราคาหุ้นอาจมีความผนัผวนที่มากกว่า สภาพคล่องที่น้อยกว่าหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large Cap)  
ดงันัน้อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได้  หากผู้จดัการกองทนุต้องการขายหลกัทรัพย์แล้วอาจไมไ่ด้ราคาและจ านวน
ตามที่ต้องการ 
 
8.ความเสี่ยงในมูลค่าของหลกัทรัพย์ (Value Investing Risk) 
คือความเสีย่งที่ผู้จดัการกองทนุในตา่งประเทศมคีวามเช่ือมัน่วา่หลกัทรัพย์ที่เข้าลงทนุ ยงัมีราคาหลกัทรัพย์ที่ต ่าอยูห่ากเทียบ
กบัมลูคา่ทีค่วรจะเป็น (Undervalue) ซึง่มคีวามเป็นไปได้วา่ราคาของหลกัทรัพย์ไมเ่ป็นในแนวทางที่คาดการณ์ไว้  และอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได้ 
 
หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเสีย่งโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไมส่อดคล้องกบัหนงัสอืชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ  
ของกองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND 

 กับ MSCI Emerging Markets Index 
ตัง้แต่ 30 มีนาคม 2560 ถงึวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา Morningstar ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 
ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน          

มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน  

(% ของ NAV) 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกขึน้
ไป 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แตอ่ยูใ่นอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

หรือ เงินฝากธนาคารออมสนิ    

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็น
การลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ 
โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale )  

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสาร  ที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีผู้

ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

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

อยูใ่นระบบของ regulated market  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ี
ลงทนุใน benchmark + 
5% 

6. ทรัพย์สนิดงันี ้ 
รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
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6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพิกถอน
การเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

 6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่
หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทุนทัว่ไปของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพกิถอนหุ้นออกจากการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์ 

(1) 10% หรือ 
(กรณีเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระ
ผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช้ 
credit rating แบบ 
national scale)    

         ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ

ไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม

ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้

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

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

derivatives) 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิ

ที่ลงทนุ ใน 
benchmark + 5% 
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6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

7. หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังาน
ก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่
ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ี
ลงทนุใน benchmark + 
10%  

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

(ไมร่วมถึงเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมา
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่
ในรอบปีบญัชี 

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด  
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  

และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตาม 

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ก.พ. 62 – ม.ค. 63 
เรียกเก็บจริง 

ก.พ. 63 – ม.ค. 64 
เรียกเก็บจริง 

ก.พ. 64 – ม.ค. 65 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  

    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  

    (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ)  

ไมเ่กิน 2.5145  1.7437 1.7552 1.7951 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.1400  1.6046 1.6011 1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070  0.0321 0.0320 0.0321 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.2140  0.1070 0.1221 0.1510 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535  0.0000 0.0000 0.0070 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่
เรียกเก็บจริงทัง้หมด (ร้อยละตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 

ไมเ่กิน 2.5145 1.7437 1.7552 1.7951 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ก.พ. 62 – ม.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.พ. 63 – ม.ค. 64 

เรียกเก็บจริง 
ก.พ. 64 – ม.ค. 65 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ย
ลงทนุ / สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
เข้า 1 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้เมื่อมกีารสัง่ซือ้ ขาย 
หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (เก็บ
เข้ากองทนุ)2 

ไมเ่กินร้อยละ 
0.25  

0.10 0.10 0.10 

 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 113.15 % 
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หมายเหตุ  
1.บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เทา่กนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
กบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย  
มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกู
เรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 1,556,881.46 3.16%
รวมเ งินฝำกธนำคำร 1,556,881.46 3.16%
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 97.93%

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading 72,954 48,218,272.13 97.93%
Companies Fund
รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 48,218,272.13 97.93%
ทรัพย์สินอ่ืน -368,361.00 -0.75%
หน้ีสินอ่ืน -167,115.04 -0.34%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 49,239,677.55 100.00%
จ ำนวนหน่วยลงทุน 6,434,323.86
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 7.6526

มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด (บำท)

% of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ
ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน
ณ วันท่ี  31 มกรำคม  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ม.ค.  65 29 ม.ค.  64 31 ม.ค.  63 31 ม.ค.  62**

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 8.3866 8.1882 8.4690 9.9965

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 7.6526 8.3866 8.1882 8.4690

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ -8.71% 2.43% -3.32% -15.28%

เกณฑ์มำตรฐำน 1*** 3.13% 23.16% 3.45% -11.98%

เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -7.19% 27.98% 3.81% -11.05%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 46                               35                           32                         7                                   

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 49                               46                           35                         32                                

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 50                               31                           32                         25                                

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) +16 +12 +5 +35 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.14% 0.43% 0.00% 0.00%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

** จำก 05 ก.พ. 61 ถึง 31 ม.ค. 62

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Act ive Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ  ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (29 ต.ค.  64) (30 ก.ค.  64) (29 ม.ค.  64) (31 ม.ค.  62) (5 ก.พ .  61)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือกำรเล้ียงชีพ -7.51% -8.82% -8.71% -3.32% -6.48%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -3.84% -3.32% +3.13% +9.50% +3.70%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -4.13% -4.59% -7.19% +7.19% +2.32%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***

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

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

31 มกรำคม 2565
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทเีอม็บี Emerging Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  
 
ไมม่ีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ 
ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือมีความเข้าใจในความ
เส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผา่น   
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

 
วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน  2565 
  
 


