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กองทุนเปิดที เ อ็มบี  อีสท์สปริง Asia Active Equity ลงทุนในหน่วยลงทุนของ  Schroder International 
Selection Fund - Emerging Asia ในรูปของเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ดังนัน้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Asia Active Equity อำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทุน ดงันัน้ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ              
มีแนวโน้มอ่อนค่ำลง ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บำงสว่น อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดักำรกองทนุอำจพิจำรณำลงทุนใน
สดัสว่นที่น้อย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงในกรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลล่ำร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่ำ 

กำรลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทุนเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง Asia Active Equity เมื่อเห็นว่ำกำรลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงค์กำรลงทุนของ
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุได้ 

กองทุนนีม้ีควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่ำงประเทศ 

เนื่องจำกกองทุนนี ้มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรใน
ภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลบัเข้ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด ผู้ลงทนุอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุตำมที่มีค ำสัง่ไว้ 

กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบำงส่วน
หรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออำจไม่ได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรือทัง้หมด และ/
หรือได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุลำ่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 
ท ำธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่ำ”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้ำ ผู้ ให้บริกำรทำงกำรเงิน นำยหน้ำค้ำหลกัทรัพย์  
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลำ่ว) ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity เข้ำลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดกำรสงวนสิทธ์ิในกำรน ำส่งข้อมูลและรำยละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งถือ
ครองกองทนุ (ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม) มำกกว่ำ 10%ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดที่ก ำหนดตำมที่นิติบุคคลที่
เก่ียวข้อง หรือ ตำมค ำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่ำว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือ
หน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity และปฏิบติัตำมเกณฑ์และข้อบงัคับของกฎหมำยที่
เก่ียวข้องต่อไป 
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ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นทัง้หมด ให้ถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ควำมยินยอมแก่
บริษัทจดักำรไว้ล่วงหน้ำแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถน ำเร่ืองดงักล่ำวมำใช้เป็นสิทธิเรียกร้องควำม
เสียหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบริษัทจดักำรได้แต่อย่ำงใด 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีพนัธะสญัญำ หรือข้อตกลงกบัรัฐต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของรัฐต่ำงประเทศ หรือมี
ควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ไม่ว่ำที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนำคต เช่น ด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทรำบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดกำรที่จะปฏิบติักำรและด ำเนินกำร
ต่ำงๆ  เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธสญัญำ หรือข้อตกลง หรือกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่ำงๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอค ำ
ยินยอม ข้อมูล และเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด ำเนินกำรอ่ืนใดเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ปฏิบัติตำมพันธสัญญำ หรือข้อตกลง หรือกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค ำสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร 
หรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดักำรที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลำ่วตำมข้อ1 – 4 
บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษำข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้ำใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้ำใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทนุ : กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 
     TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund [ชื่อย่อ: TMBAGLF] 
อายุโครงการ :  ไม่ก ำหนด 

 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม :  วนัท่ี 19 สิงหำคม 2557 
 
วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ :  วนัท่ี 30 ตลุำคม 2557 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นตรำสำรทุน
ต่ำงประเทศ(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :       กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองเดยีว (Master 
Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ใน
อัตรำส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ 
Luxembourg  ด ำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำวบริหำรจัดกำรโดย Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. และลงทนุในรูปของเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ    
 
ส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศที่มีอำยขุองสญัญำ หรืออำยุของตรำสำรต ่ำกว่ำ 1 ปี โดย
วัตถุประสงค์ส ำรองไว้ เพื่อกำรด ำเนินงำน หรือรอกำรลงทุน เพื่อสภำพคล่อง และบริษัทจัดกำรจะลงทุนในเงินฝำกต่ำงประเทศ     
ทัง้ในรูปเงินบำทและเงินตรำต่ำงประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด   
 
ทัง้นี ้กำรลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ในกองทุน  Schroder International Selection Fund - 
Emerging Asia จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ  โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity อำจจะเข้ำท ำ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดุลย
พินิจของผู้จัดกำรกองทุน ดังนัน้ ผู้ ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลล่ำร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่ำลง ผู้จดักำรกองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดักำรกองทนุอำจพิจำรณำลงทนุ
ในสดัส่วนที่น้อย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกนัควำมเส่ียงในกรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลล่ำร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่ำ รวมทัง้อำจท ำธุรกรรม
กำรให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
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รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยจะค ำนึงถึงควำมมัน่คง และผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ดงักล่ำวเป็นส ำคญั  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีกำรซือ้ขำยในตลำด (Unlisted) และตรำสำรหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดบัที่สำมำรถ
ลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอำจมีไว้ซึง่ตรำ
สำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีน้ัน้ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถ
ลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้  
 
เงื่อนไข/ข้อจ ำกดัอื่น 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศตำม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่
เหมำะสมอีกต่อไป โดยอำจสืบเนื่องจำกกำรที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทนุลงทนุมี
กำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดจนอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่น เงื่อนไขกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน เป็นต้น 
และ/หรือได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด
เหตกุำรณ์ไม่ปกติต่ำงๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อกำรลงทนุ เช่น กำรเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนต่ำงประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถเข้ำลงทุนในกองทุน  
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทนุ กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ไม่เหมำะสมอีกต่อไป อำทิ กรณีที่
ผลตอบแทนของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวต ่ำกว่ำผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุใกล้เคียงกนัอย่ำง
มีนัยส ำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต ่ำกว่ำตัวชีว้ัด
(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือกำรลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมหนงัสือชีช้วนหรือโครงกำร หรือ
เมื่อกองทุนต่ำงประเทศกระท ำควำมผิดร้ำยแรงตำมควำมเห็นของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกองทุนต่ำงประเทศหรือมีกำร
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของกองทุนในฐำนะผู้ลงทุน หรือมีกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรของ
กองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุน และค ำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั โดยไม่ ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนที่ผิดไปจำก
รำยละเอียดโครงกำรและถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนเปล่ียนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทุนหรือมีไว้ซึง่

ทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและเตรียมกำรลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทนุ Master Fund เดิม หรือช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 

 
2. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึง่กองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และในขณะที่จดัตัง้กองทุน ส ำนกังำน ก.ล.ต.ก ำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุน
รวมที่ลงทนุในต่ำงประเทศ (foreign investment fund) กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเพื่อกองทนุดงักล่ำวต้องเป็นกำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
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 ทัง้นี ้ควำมในวรรคหนึ่ง จะไม่น ำมำบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำที่กองทุนมีควำมจ ำเป็นต้องรอกำรลงทุน และ/หรือในช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกโครงกำร 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท ำกำรสัง่ซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำ
กำร และจะไม่น ำมำบงัคบัใช้ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี ้และบริษัทจดักำรได้แจ้งเหตุกำรณ์เกิดขึน้ดงักล่ำวให้ส ำนกังำน 
ก.ล.ต.ทรำบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้สถำนกำรณ์นัน้ๆ โดยค ำนึงถึง
และรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร 
(2.1)  ในกรณีที่มีควำมผิดปกติของตลำด หรือรำคำตลำดของหลักทรัพย์ลดลงอย่ำงรุนแรง หรือกรณีที่กำรเปล่ียนแปลงใน

ภำวะตลำดหรือกำรคำดกำรณ์ภำวะตลำดท ำให้หลกัเกณฑ์กำรลงทุนข้ำงต้นขำดควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตัิหรือจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุโดยรวม 

(2.2)   หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจำกสำเหตุที่ไม่สำมำรถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจำกปัจจยัภำยนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับกำร
ผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(2.3)   หรือกรณีเกิดเหตุที่ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่เป็น Master Fund ได้อีกต่อไป หรือ
กรณีอื่นใด ที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท ำให้เกิดควำมเส่ียงทำงกฎหมำย หรือควำมเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดักำรหรือกองทนุ 

 
3.   ในกรณีที่กองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) มีกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสญัญำของบริษัทท่ีมิได้

จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดบัที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) ในอตัรำส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 15 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ 
เพื่อให้อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสัญญำของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ 
(Unlisted) และตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตรำสำร
หนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) มีอัตรำส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity กำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวจะด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำรนบัแต่วนัที่
รับทรำบข้อมลูกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสญัญำของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted) 
และตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับ
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนต่ำงประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจำก
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้ำ หำกกำรด ำเนินกำรปรับสดัส่วนกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศข้ำงต้น มีผล
ท ำให้กำรลงทุนในกองทุนในต่ำงประเทศ (Master Fund) โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลำบัญชีน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

(3.1)  บริษัทจัดกำรจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น  Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดังกล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรทุนที่มีนโยบำยใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และ
ตอบสนองนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่ำกำรย้ำยไปลงทุนในกองทุนดังกล่ำวเป็นผลดีต่อผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
เปล่ียนแปลงกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบตัิตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด หรือมีแนวทำงให้
ด ำเนินกำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้ำ และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป 
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(3.2)  หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ท ำให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรเลิกกองทุน โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยและส ำรองค่ำใช้จำ่ย
ที่เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปล่ียนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทุนหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและเตรียมกำรลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทนุเดิม หรือช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 

 
4.  ในกรณีที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีกำรลงทนุในกองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master 

Fund) ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลำยทำงในตำ่งประเทศ และกองทนุปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศดงักล่ำวที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เข้ำลงทนุมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงใน

ต่ำงประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำ

กำรใดติดต่อกัน คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
4.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)มีมลูค่ำลดลงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นพร้อมแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปรำกฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว อำทิเช่น บริษัทจดักำรจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดังกล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนที่
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือ นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร หรือ เลิกกองทุน 
เป็นต้น โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น ไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร 
และถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

4.2 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ปรำกฎเหตุ หรือเป็นไป
ตำมที่ประกำศก ำหนด 

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 4.2 ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  โดยในกำรยื่นขอผ่อนผนั บริษัทจดักำรต้องยื่นควำมเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรดังกล่ำว เพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีเวลำในกำร
พิจำรณำผ่อนผนั 

4.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 
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4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำมข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้และ
เข้ำใจเก่ียวกับสถำนะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปล่ียนกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในชว่งด ำเนินกำรคดัเลือกและเตรียมกำรลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศกองทนุใหม่ เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม หรือในกรณีที่เลกิกองทนุ จะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมไีว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
มำบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลำไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 

 
รายละเอียดกองทนุหลัก :  กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  

 

1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  ซึ่งเป็นกองทุนรวม
ตรำสำรทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg  ด ำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective 
Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยให้กับผู้ ลงทุนต่ำงๆ ทัง้ผู้ ลงทุนทั่วไป ( retail investors) 
และผู้ลงทนุสถำบนั (institutional investors)    

ปัจจยัควำมเส่ียงและข้อมลูที่เก่ียวกบักำรลงทนุท่ีส ำคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรำยละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว 
และผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูกองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia เพื่อศกึษำข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่https://www.schroders.lu 
 

ชื่อ กองทนุ  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

โครงสร้ำงของกองทนุ 
Schroder International 
Selection Fund - 
Emerging Asia  

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

วตัถปุระสงค์ * และนโยบำย
กำรลงทนุ 
 

กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวตัถปุระสงค์เพือ่
สร้ำงกำรเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสงูสดุ) ผ่ำนกำรลงทุนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ใน
ตรำสำรทนุและตรำสำรที่เทียบเท่ำตรำสำรทนุของผู้ออกที่มีกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศ
ตลำดเกิดใหม่ในภมูิภำคเอเชีย 
 
กองทุนอำจจะลงทุนโดยตรงในตรำสำรทุนของประเทศจีนประเภท B-Shares และ H-
Shares ส ำหรับกำรลงทุนใน A-Shares กองทุนสำมำรถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 300 
ของสินทรัพย์สทุธิ ผ่ำนช่องทำง  
- โครงกำรเชื่อมโยงตลำดหลกัทรัพย์ทัง้เซีย้งไฮ้-ฮ่องกงและเซิ่นเจิน้-ฮ่องกง 
- โควตำ RQFII 
- ตลำดหลกัทรัพย์ที่มีหน่วยงำนภำครัฐตรวจสอบและควบคมุ 
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กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อช่วยลดควำม
เส่ียงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุได้ 

อำยกุองทนุ ไม่ก ำหนด 
นโยบำยจำ่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท ำกำร 
บริษัทจดักำรกองทนุ 
(Management Company)  

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

ผู้ รักษำทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

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

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

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

 
*หมำยเหตุ : กองทุนหลกัมีกำรปรับปรุงวตัถุประสงค์ของกองทุน “กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กำรเติบโตของเงินทุนเกินกว่ำ
ดชันี MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) หลงัจำกหกัค่ำธรรมเนียมในช่วงสำมถึงห้ำปีโดยกำรลงทุนในตรำสำรทุนและ
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัหุ้นของบริษัทในตลำดเกิดใหม่ในเอเชีย” 

 

ในกรณีที่กองทนุรวมต่ำงประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรบำงส่วนเพื่อเป็นค่ำตอบแทนเนื่องจำกกำรท่ีกองทนุ
น ำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เงินจ ำนวนดังกล่ำวตกเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ 
*   อนึ่ง กองทนุหลกัอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุได้  
**  ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่ำได้ได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบทำงเว็บไซด์ของบริษัทจดักำรโดยพลนั 

 
ตัวชีว้ัดของกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (Benchmark) :  
ดชันี MSCI Emerging Asia Net Total Return USD 
หมำยเหต ุ: ปรับด้วยอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่ำคำ่สกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน 
หมำยเหต ุ:  
ทัง้นี ้กองทนุอำจใช้ดชันี MSCI AC Asia (ex Japan) Net Total Return USD เป็นดชันชีีว้ดั โดย 
ปรับด้วยอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อเทยีบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในกำรเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นควรและ
เหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงชดัเจนถึงวนัท่ีมีกำรเปล่ียนตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศ
ในเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/
หรือ ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เก่ียวกับมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/
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หรือ กำรเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในกำรใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ได้จัดท ำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรำ
ดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเวบ็ไซด์ของ
บริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่   ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมกีาร

แบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:   กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:    จ ำนวนเงินทนุโครงกำรนีเ้ท่ำกบั 15,000 ล้ำนบำท  
 

 ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทุนโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรือไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทนุลักษณะใด และ    

ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทนุที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทนุนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
- สำมำรถรับควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของเงินต้นจำกกำรลงทนุในหุ้น เพื่อแลกกบัโอกำสที่ได้รับผลตอบแทนมำกกวำ่กำร
ลงทนุในตรำสำรหนีท้ัว่ไป 

- นกัลงทนุท่ีต้องกำรกระจำยกำรควำมเส่ียงในกำรลงทนุไปยงัต่ำงประเทศ และยอมรับควำมเส่ียงของ  
 กำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเป็นตรำสำรทนุในตำ่งประเทศ โดยคำดหวงัผลตอบแทนในระดบัท่ีใกล้เคียงกบั
ผลตอบแทนของกองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
-นกัลงทนุท่ีมคีวำมจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
-นกัลงทนุท่ีไม่สำมำรถรับควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของเงินต้น จำกกำรลงทนุในหุ้น 

 

- ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจำกกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้ หรือขำยคืนได้ทกุวนัท ำกำร ดงันัน้ ระยะเวลำที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวตัถปุระสงค์ในกำรลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องค ำนึงถึงระยะเวลำที่
จะสำมำรถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คำดหวงั และควำมเส่ียงที่รับได้จำกกำรลงทนุ 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้

▪ ควำมผนัผวนของรำคำของ กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ที่กองทนุลงทนุ  
▪ อตัรำแลกเปล่ียนของเงินบำทต่อเงินสกลุต่ำงประเทศ ในส่วนท่ีกองทนุไม่ได้ท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ 
แลกเปล่ียน  
▪ กำรเพิม่ขึน้หรือลดลงของมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia            

อนัเนื่องมำจำก 
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กำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย์ที่กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ลงทนุ ซึง่อำจท ำ
ให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเท่ำที่คำดหวงั โดยกำรเปล่ียนแปลงของรำคำดงักล่ำวอำจเนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์เองหรือกำรเคลื่อนไหวของดชันีตลำดหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม  

เนื่องจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในต่ำงประเทศ (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) จึงต้อง
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ ๆ ซึง่อำจแตกต่ำงไปจำกหลกัเกณฑ์และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ในกำรจดัตัง้กองทนุรวมของประเทศไทย 

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จะมีผลให้มลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity  ซึง่อำจท ำให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบำทผนัผวนตำมไปด้วย 
 

ทัง้นี ้กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีกำรวิเครำะห์และประเมินภำวกำรณ์ลงทุนอย่ำง
เป็นระบบ และมีส ำนกังำนกระจำยอยู่ในหลำยประเทศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงข้อมูลเชิงลึกได้ดี ซึ่งช่วยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกองทนุ 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่

มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมำณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 
Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 

A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสำมำรถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ได้ทกุวนัท ำกำรด้วยวิธี 
ก. ท ำรำยกำรท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต ท่ี www.eastspring.co.th 
ค.  กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 

 ง.  กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษัทจดักำร  
              จ.    วิธีกำรอื่นใดที่บริษทัจดักำรจดัให้มีขึน้ในอนำคตและ/หรือตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eastspring.com/


หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                                                                       - 11 - 
 
 

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทนุที่บริหำรโดย บลจ.อีสท์สปริง สำมำรถกรอกใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน ำเอกสำรประกอบมำติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ำมี)  หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ            

บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ ำตวัประชำชน  
3.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำร   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
 1.   แบบค ำขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
 3.   ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และ 
       เงื่อนไขกำรลงนำม  
 5.   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจ 
       ลงนำมแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ ำนำจ 
 7.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนำคำรท่ีต้องกำรใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมำยเหต ุ1.   เอกสำรประกอบกำรแสดงตวัตนของลกูค้ำ ลกูค้ำต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุ อำจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตำมที่บริษทัจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ 
                     กำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด                 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ กำรยกเลิกรำยกำรซือ้ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หำกรำยกำรดงักล่ำวได้
ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับกำรซือ้ ขำย สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริกำรใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั เว้นแต่กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวข้ำงต้นเป็น
กำรเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืน   
 
นิยาม 
วนัท ำกำร        หมำยถึง  วนัท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร  ภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            กำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด 
วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท ำกำรท่ี

สำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท ำกำรซือ้ขำย       หมำยถึง  วนัท่ีตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกติของทัง้บริษัทจดักำรและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 
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การซือ้หน่วยลงทุน  

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บำท 
มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรซือ้ครัง้ต่อไป 1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ    
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 1.50%*** ของมลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ  

 
หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ 
  *** 1.50% เป็นอตัรำค่ำใช้จ่ำยในปัจจบุนั  
 

 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
1)  ส ำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร  

ผู้สัง่ซือ้สำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้  ผู้สั่งซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและ
ข้อควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ  ที่ต้องกำรให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงิน
ค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พร้อมหลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุดงักล่ำวข้ำงต้น 

 
2)  ส ำหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรแล้ว สำมำรถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 

Active Equity ได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่ำว หรือส ำเนำหลักฐำนใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนมำแสดงเป็นหลักฐำน  หรือ เปิดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดักำร หรือระบบอื่นใด ที่สำมำรถให้บริกำรได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน)  

 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1. บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ช ำระด้วยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30  น. 

ช ำระด้วยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.หรือตำมที่บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนก ำหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
3. ค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
4. เจ้ำหน้ำที่ศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษัทจดักำร 
   (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทำ่นัน้)   

ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

หมำยเหต ุ* ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ ตำมที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ซือ้ และระบุ
จ ำนวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สำมำรถช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดรำฟต์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดกำรหรือ
ส ำนกังำนของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่รับค ำสัง่ซือ้เท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพำะ ระบจุ ำนวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้ำนหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
     กรุณำสัง่จ่ำย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity”  
 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
กรุณำสัง่จ่ำย "บญัชีจองซื้อหน่วยลงทนุของ บลจ. อีสท์สปริง โดย.............................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน)” 
และ/หรือ สัง่จ่ำยตำมที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก ำหนด  

 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สมคัรใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่ำนส ำหรับใช้บริกำรดงักล่ำวแล้ว 
สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต้องลงนำมในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมให้
หกัเงินในบญัชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดักำรให้สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุไว้  

 

 

   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร(www.eastspring.co.th)  หรือกรอก “ใบค ำขอใช้บริกำรกำรวำงแผนกำรลงทนุ
อตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้ท ำกำรเปิดบัญชีไว้เท่ำนัน้ หรือติดต่อสอบถำมได้ที่บริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ำนจะท ำรำยกำรสั่งซือ้
ดงักล่ำว ท่ำนจะต้องได้รับควำมยนิยอมจำกธนำคำรเจ้ำของบญัชีที่ท่ำนประสงค์จะให้ตดัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุแล้วเท่ำนัน้ 

 
 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ            
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรนีไ้ด้ทกุวนัท ำกำรของบริษัทจดักำร จนถึงเวลำ 15.30 น.**  โดยบริษัทจดักำร
จะจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนกำรท ำรำยกำรทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนำมใน

http://www.eastspring.com/


หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                                                                       - 14 - 
 
 

หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงิน
ฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ 
ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดักำรให้สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
เพื่อช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ในกำรซือ้ครัง้
แรก และสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท ำกำรท่ีบริษัทจดักำร 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม  
 

หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 

  ** รำยกำรซือ้ที่ท ำรำยกำรหลงัเวลำท ำกำร ระบบจะเก็บค ำสัง่ไว้เพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจ
แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรที่เลือกใช้   โดยกรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำ
รำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ หำกวนัท ำกำรใดมิได้เป็นวนัท ำกำรซือ้
ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนดจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ทัง้นี ้
เวลำท ำกำรอำจ แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรท่ีเลือกใช้   

   

การขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต  www.eastspring.co.th 

 3. ค ำสัง่ขำยอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
 4.  เจ้ำหน้ำที่ศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษัทจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่ำนัน้) 
 
มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนแต่ละครัง้ 1.00 บำท ขึน้ไป* 
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**     

ณ วนัสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหลกัทรัพย์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ    ไม่มี 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยหลกัทรัพย์  ไม่มี 
 

หมำยเหต ุ*  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 

               **  มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำด้วยทกุครัง้ที่ท ำกำรสัง่ขำยคืน กรุณำกรอกใบค ำสัง่ขำยโดย
ระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ต้องกำรจะได้รับ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีต้องกำรขำยให้ชดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมในใบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่ำนส ำหรับใช้
บริกำรดงักล่ำวแล้ว สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th  ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง**   
 

 

  ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆกัน โดยก ำหนดค ำสัง่ขำยหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตัวเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต หรือติดต่อ
สอบถำมได้ที่บริษัทจดักำร 

 

 ขายผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดำและ
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ของบริษัทจัดกำรได้ทุกวนัท ำกำรของ
บริษัทจดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนักำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ต้องกำรจะได้รับจำกกำรขำยคืนหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีต้องกำรขำยคืนมำกกวำ่
มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 

หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 

    ** กรณีที่สัง่ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสัง่ขำยเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป กรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนั
ท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ หำกวนัท ำกำรใด
มิได้เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะใช้มลูค่ำหน่วยลงทุนในวนัท ำ
กำรซือ้ขำยถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจ แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรท่ีเลือกใช้   

 
 
 

http://www.eastspring.com/
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรตำมค ำสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตำมที่แจ้งไว้กับ
บริษัทจดักำร  ซึง่สำมำรถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บริษัทจดักำรจะโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีหรือตำมที่แจ้งไว้ ภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุน
ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำรกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศดงักล่ำวไว้แล้วในโครงกำร) ที่
ค ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ (ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วนัท าการซื้อขายถดั
จากวนัท าการซื้อขาย)  
 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 
บริษัทจดักำรจะน ำเชค็ค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเข้ำบญัชเีงนิฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบใุนใบค ำขอเปิดบญัชี) ในเขตส ำนกั
หกับญัชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะน ำเช็คเข้ำบญัชีหรือตำมที่แจ้งไว้ให้ท่ำนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับ
ธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำร
กองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้แล้วในโครงกำร)  ที่ค ำสั่งขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ช่วงเวลำรับเช็คตำมประกำศของธนำคำร  
 (ปัจจบุนั บริษัทจดักำรสำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุได้ภำยใน  4 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย) 

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บริษัทจดักำร จะออกเช็คในนำมผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตำมที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 
วันท ำกำรนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุน
ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผล
กระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำรกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศดงักล่ำวไว้แล้วในโครงกำร)  ที่
ค ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้  
 
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกำรโอนเงินด้วยวิธีบำทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบไุว้ในใบค ำสัง่
ขำยให้ชดัเจน หรือติดต่อศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนวันในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ใน  
www.eastspring.co.th  หรือปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนบริษัทจัดกำร และส ำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
สำขำ หรือช่องทำงอื่น 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำกำรเปิดบัญชีกองทุน
ปลำยทำงก่อน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3. ค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้ำหน้ำที่ศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษัทจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่ำนัน้) 
 
ในกรณีที่ท ำรำยกำรภำยหลังเวลำท ำรำยกำรที่ก ำหนดในตำรำงหรือในกรณีที่ท ำรำยกำรสับเปล่ียนออกจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Asia Active Equity ภำยในเวลำตำมที่ก ำหนด  แต่นอกเวลำท ำกำรสบัเปล่ียนของกองทุนปลำยทำง ให้ถือว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรนอกเวลำท ำกำรและให้ถือเป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 

ทัง้นี ้กรณีที่วันท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จะใช้มลูค่ำหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  
หำกวันท ำกำรใดมิได้เป็นวันท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวันท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนด จะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนใน             
วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  1 บำท ขึน้ไป* 
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
รำคำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ำ                                                       มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  
รำคำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                               มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย หกัคำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ        ไม่เกินร้อยละ 1.50*** ของมลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์                                                                                                                                    ไม่มี 

 (โปรดดตูำรำงกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
หมำยเหต ุ  *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5         

ทิง้และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำ
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***   บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้ หน่วยลงทนุ โดยค ำนวณเข้ำไปในรำคำ 
     ขำย หรือรำคำสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ำ   
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 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท ำกำร ตำมเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุื่อกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงิน* หรือ จ ำนวนหน่วยที่ต้องกำรสบัเปล่ียนจำกกองทนุต้นทำง 
และชื่อกองทนุปลำยทำงให้ชดัเจน 

 
 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนำมในใบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่ำนส ำหรับใช้
บริกำรดงักล่ำวแล้ว สำมำรถท ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรท่ี www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**  

 

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กัน  โดยก ำหนดค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.eastspring.co.th) หรือวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต หรือ
ติดต่อสอบถำมที่บริษัทจดักำร 

 

    สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ โทร.1725 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดำและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจดักำรได้
ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของบริษัทจดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น.**โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผู้
ถือหน่วยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหำรไทย” ภำยใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ของ บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชี
กองทุนปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท ำกำรเปิดบัญชีกองทุนปลำยทำงด้วยตนเองทำงอินเทอร์เน็ตที่ 
www.eastspring.co.th 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนักำรสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม           
 
หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถัดไป โดยกรณีที่

วนัท ำกำร เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้   
                     หำกวนัท ำกำรใดมิได้เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนด จะใช้มลูค่ำหน่วย 
                     ลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 
 

http://www.eastspring.com/
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด หน่วยลงทุน 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด การจ่ายเงนิ 

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท ำกำร
ในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะ
ในท ำนองเดยีวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ในต่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึง่บริษัทจดักำรกองทนุ
รวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศดงักล่ำวไว้แล้วในโครงกำร) 

(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 
ภายใน 4 วนัท าการซ้ือขายถัดจากวนัท าการซ้ือขาย) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี ้

กองทุนเปิด 
ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน 

กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง   

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง  
Asia Active Equity 

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

ธนวฒัน์ T* T*+2 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนวฒัน์ ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity T T* 

หมำยเหต ุ :   * ใช้รำคำรับซือ้คืน (Bid Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงข้ำงต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้รำคำขำย (Offer Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงข้ำงต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ำรำยกำร (ภำยในเวลำทีก่ ำหนด) 
  T*         =   วนัท ำกำรซือ้ขำย (ภำยในเวลำที่ก ำหนด) 
                         T* +2    =   สองวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
  T* +3    =   สำมวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตำรำงกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้ำงต้น โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  โดยติดประกำศดงักล่ำวไว้ที่ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน หรือประกำศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
 
 

http://www.eastspring.com/
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นี ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะ
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันท าการ
ดังกล่าวเป็นหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็น
วันท าการซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางที่ ถึงเร็วที่ สุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(รำยละเอียดในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตำมที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
 
หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวนัท าการตามปกตขิองบริษทัจดัการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนต่างประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทุนหลกัที่กองทนุต้นทางเข้าลงทุน) 
** วนัที่ตามปฏิทนิที่เป็นวนัท าการตามปกตขิองทัง้บริษทัจัดการและของกองทุนหลกั หรือตามที่บริษทัจดัการประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทหารไทย Asia Active Equity  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม
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Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 
ณ วันใด  

A:  ในกรณีที่ท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปล่ียนภำยในเวลำทีก่ ำหนด บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท ำกำรซือ้ขำยหรือวนัท่ีรำยกำรสบัเปล่ียนมีผล ท่ีค ำนวณภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดักำรมวีตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำ 
 ของนิติบคุคลดงักล่ำว   
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค ำสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำใน
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว   

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวข้ำงต้น 

 
- บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อ
กำรบริหำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดักำรอำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวเมือ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทนุอยำ่งมีประสิทธิภำพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตให้มีกำรสบัเปล่ียนระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตำ่งประเทศ เป็นต้น 

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

1.  บริษัทจดักำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจดักำร พิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำม

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล 

หรือ 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                                                                       - 23 - 
 
 

(ข) มเีหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลำที่บริษัทจดักำร พบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตำมที่ระบไุว้ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

 

2.  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1  ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1)  เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่

ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำม

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ1(1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ 1(2) ต่อส ำนกังำน
โดยพลนั  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้
บริษัทจัดกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดักำรหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้
แล้วให้ทรำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  ตลำดหลกัทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 
(2)  บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท ำได้
ไม่เกินหน่ึงวนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
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(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยำ่งมนียัส ำคญั 
(ก)  ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวำ่ร้อยละสิบของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจดักำรมเีหตอุนัควรสงสยัว่ำผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี ้
 1.  กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผดิฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 2.  กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ 
 3.  กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ใน

สำระส ำคญั 
 

2.  เมื่อปรำกฏเหตตุำมข้อ 1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็นเหตุตำมข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน    
รำยอื่น และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้วยวิธี     
กำรใด ๆ โดยพลนั 

(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำน
ทรำบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืน
หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท ำกำร ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่
ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิด
ขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
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การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน  บริษัทจัดกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้  หรือค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำว ตำมระยะเวลำที่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้  หรือ
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดกำรจะจดัให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำน
สภำพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , กำรด ำเนินกำรใน
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือ
จะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรในกรอบวิธีกำร
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หำกบริษัทจดักำรจะเพิ่มเติมกำรใช้เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนอนั
ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลำที่ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) นัน้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยให้ทรำบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือทำงเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร 
หรือ ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้เคร่ืองมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมควำมจ ำเป็นและหรือตำม
กำรประเมินว่ำสมควรภำยใต้เงื่อนไขข้อจ ำกัดและสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดกำรจะระบุวิธีกำรรวมถึง
รำยละเอียดกำรใช้เคร่ืองมือเหล่ำนี ้และหรือกรณีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนช่องทำงตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร โดยกำรใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำร
ใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
กำรปรับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทนุในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมำยถึง กำรปรับมลูค่ำหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในกำรค ำนวณรำคำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึน้จำกปัจจยตั่ำง ๆ 
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เช่น กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน หรือภำวะที่ตลำดของทรัพย์สินมีควำมผันผวนหรือสภำพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุกำรณ์อื่นที่
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสำมำรถ  พิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ขอ้เทจ็
จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวนัท ำกำร โดยไม่ต้องมีกำรพิจำรณำก ำหนดระดบั ( threshold) ของ
มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นกำรปรับมลูค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรกำรค ำนวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพำะวนัท ำกำรที่กองทนุรวมมีมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก ำหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน และบริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุพินิจของบริษัทจดักำร 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั   

• swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปล่ียนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกกองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) และ/หรือ 
ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดย
พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภำพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดักำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอื่นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ำมี)มำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้  

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร 
แต่ไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำ
กำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงั
ปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนที่ช ำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดกำรจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้  Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันท ำกำร ที่มีกำรใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของ
มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนเทียบกับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่ำเกินกว่ำ  swing threshold ที่บริษัท
จดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำร
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุปลำยทำง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้อมลูที่
ได้รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้หลักกำร best effort ซึ่งเป็นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และค ำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั  โดยด ำเนินกำรตำมภำยใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตำมที่ประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมำยถึง กำรก ำหนดระดบักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้เท่ำที่ Redemption Gate ที่ก ำหนด  เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์
อำจจะไม่ปกติ โดย สำมำรถก ำหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถำนกำรณ์ไม่ปกติดงักล่ำวและกำรใช้ Redemption Gate 
จะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดใน gate period  
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o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ   20   ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ตำม
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท ำกำร ในแต่ละ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดกำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่ำว 

Redemption Gate จะใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับ

มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มลูค่ำ

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหนว่ย

ลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉล่ียตำมสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกันได้  แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ใน
โครงกำร  

• ค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้

คืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกับค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี

กำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

และสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

• บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้ำ  

• ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง
สภำพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรำ Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตำมดุลย
พินิจของบริษัทจดักำร แต่ไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบุ
ในโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่
ประกำศใช้ 
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• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ  Redemption Gate ได้แก่ กำร
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้ำงอยูใ่นรำยกำร และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค ำสัง่โดย
ไม่ชกัช้ำ  

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ำมี) มำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้  Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่ำ
สถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดักำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ 
โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรัพย์สิน  
2.    สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำ

สภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ  
เนื่องจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่ก ำหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณ์ของบริษัทจดักำร 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช้ redemption gate บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุปลำยทำง 
 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช้ redemption gate บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุปลำยทำง ตำมข้อมลูที่
ได้รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้หลักกำร best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอำจจะได้รับช ำระเงินจำกค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตำมสัดส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก ณ 
วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 
 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
ส ำนกังำน โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงบักำรซือ้ขำย
หน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม  
3. มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดักำรกองทุนรวมปฏิบตัิตำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
 
ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรมำก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบัญชีกองทุน  และยื่นต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกบัค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรับค ำขอโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน 
 
ทัง้นี ้นำยทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนักำรโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี (ถ้ำมี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทำงไปรษณีย์ภำยใน 
4 วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่นำยทะเบียนได้ท ำกำรโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์  หำกบริษัทจดักำรไม่ได้รับกำรทกัท้วงใด ๆ จำก   
ผู้ ถือหน่วยภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ท ำรำยกำรที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทำงบริษัทจดักำรจะถือว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัรับค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้ำที่จะต้องมำรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำม
ก ำหนดเวลำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมำย 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ตำมปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใต้
กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว  3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดักำร หรือ
ช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมข้อ1 –4 
 

ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวข้ำงต้น 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด  ยกเว้นกำร
โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำลหรือโดยผลของกฎหมำย  
ค)  กรณีที่เป็นกำรโอนทำงมรดกหรือทำงพินยักรรมให้กบัทำยำทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตำมพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่ำนสำมำรถติดตำมหรือสอบถำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดักำร ที่ www.eastspring.co.th 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดต่อสอบถำมทีศ่นูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง  โทร.1725 
ง. สอบถำมได้ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีท ำรำยกำรสัง่ซือ้หรือเมื่อมีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสำรดงันี ้    

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  เว้นแต่เป็นกำรซือ้ผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ ผู้สนบัสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนักำรขำยคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งควำมประสงคต์ำมวิธีกำรท่ีบริษัท
จดักำรก ำหนด  
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Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ือง 
 

1.  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรำยเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดักำรจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

 
2.   ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่
สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้ัง
ปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผูกพนัตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของ
ลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลูกค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สิน

ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำก
และเงินลงทุนกับสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อก ำหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบั
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวม
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนั
ภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทุนและตวัแทนในกำรน ำส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ี
อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ให้กับ
หน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทรำบควำม
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่
ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีกำรเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของ
กฎหมำยดงักล่ำว 

(3)  ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี  
(1)   ไม่รับค ำสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(3) ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 
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กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพือ่
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทุนอำจต้องถูกหกั ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตัิ
บริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคล
ตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้
ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่  www.eastspring.co.th 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยบริกำรธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บรูณะ เเขวงรำษฎร์บรูณะ เขตรำษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6 

 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฏิบตัิไม่เป็นไปตำม

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุทหำรไทย จ ำกัด และ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด มีกำรควบรวมสอง

บริษัทเข้ำด้วยกัน โดยด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565  ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บำท (สองร้อยล้ำนบำทถ้วน)  

 

http://www.eastspring.com/
http://www.sec.or.th/
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         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  

         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703   หรือศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ โทร. 1725 
         https:// www.eastspring.co.th 
         E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจดัการ ดังนี ้
1.   คณุโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์       ประธำนกรรมกำร 
2.   คณุอดิศร เสริมชยัวงศ์             กรรมกำร 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมกำร 
4.   คณุอนวุตัิร์ เหลืองทวกีลุ          กรรมกำร 
5.   คณุศรัณย์ ภู่พฒัน์                   กรรมกำร 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
1. คณุอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมกำรผู้จดักำร 

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยำงค ์               รองกรรมกำรผู้จดักำร – ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์   เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมกำรผู้จดักำร – ฝ่ำยพฒันำและวำงแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra  Prabhala รองกรรมกำรผู้จดักำร - ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

5. คณุนฎำ   อิบรำนนัท์ รองกรรมกำรผู้จดักำร - ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

6. คณุปนดัดำ  ตณัฑ์ชำญชวีิน รองกรรมกำรผู้จดักำร - ฝ่ำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง   เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมกำรผู้จดักำร - ฝ่ำยจดักำรลงทนุ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 

1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi          รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยจดักำรกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส์   ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi        ผู้จดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบริหำรเงิน 
3.  คณุวิศษิฐ์       ชื่นรัตนกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผู้จดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบริหำรเงิน 
4.  คณุพชัรำภำ   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผู้จดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรทนุ  
5.  คณุสมิทธ์       ศกัดิ์ก ำจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผู้จดักำรกองทนุ ตรำสำรทนุ                      
6.  คณุดำรำวรรณ  ประกำยทิพย์     Ms. Darawan Prakaitip                  ผู้จดักำรกองทนุ อสงัหำริมทรัพย์ 
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันำ   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดักำรกองทนุอำวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

                                                                                                             ต่ำงประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยำงค์               Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง  
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Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 

A:  รำยชื่อผู้จดักำรกองทนุ  
 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, 
ฝ่ายจัดการกองทุน 
 
- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดการ  ติ ดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต าม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
บริหารการลงทุน  ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ - 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
- 2547 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด 
เจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิน ใจ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย์ 
 
  

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

  
  
 

School of Management, 
Erasmus University 
-  
- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด นักวิเคราะห์อาวุโส 
 
- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 

เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 

นายสมิทธ์ ศักดิ์ก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร  
 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
          
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จัดการกองทุน    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีช านาญ

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ต ล า ด ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลง ทุน ท่ี
ก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

การส่วนซือ้ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
 
- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ภายใต้กรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ไทย) จ ากัด SVP, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
 
- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารตราสารหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนีแ้ละ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

, Standard Chartered Bank 
 
- 2539 - 2542 เจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิน ใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด(มหาชน) 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน
ชาต 
 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซือ้ขายตราสาร
หนีไ้ทย 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- ผู้ช่วยผู้ช านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

นายศตนนท์ ทัน - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 
 
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต

Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 
 
- Institutional Sale Phillip securities 

 
- Institutional Sale Trinity securities 

 

ผู้จัดการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- Relationship Manager (Corporate 
Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 
นายวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 

Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด าเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 
 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

-CFA - 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากัด 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน 
 
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 
 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 

 
เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 

Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ
ราช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ท่ี บลจ.อีสท์สปริง แต่งตัง้ หรือทำง Website ของบริษทัจดักำร ที่ 
www.eastspring.co.th 
 
 

http://www.eastspring.co.th/
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสำร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
 100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

 บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1702   หรือศนูย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ โทร. 1725 
https:// www.eastspring.co.th 
E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 

 ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตัง้  
หรือทำง Website ของบริษัทจดักำร ที่ www.eastspring.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@eastspring.com


หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                                                                       - 44 - 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ

ลงทุนต่างกันอย่างไร 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
กำรป้องกนัควำมเส่ียง fx 

 
 

 
 
 

 
 

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

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

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ   โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 
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ความเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  

เนื่องจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มุ่งเน้นลงทนุใน กองทุน Schroder International Selection Fund 
- Emerging Asia ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ ลงทุนจึงควรพิจำรณำและค ำนึงถึงปัจจัยควำมเส่ียงต่ำงๆของ  กองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ดงัต่อไปนี ้

 
1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 

เนื่องจำกกองทนุหลกัในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทนุอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ส่วนในตรำสำรทนุและตรำสำรท่ีเทียบเท่ำตรำ
สำรทนุของผู้ออกที่มีกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศตลำดเกิดใหม่ในภมูิภำคเอเชีย ซึง่หลกัทรัพย์ดงักล่ำวอำจมีควำมผนัผวน 
/ กำรเปล่ียนแปลงของรำคำอนัเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงภำวะตลำดโดยรวม สภำวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทำงกำรเมือง 
สงัคม อุตสำหกรรม ตลำดทุน รำคำสินค้ำโภคภณัฑ์ อตัรำแลกเปล่ียน กำรเปล่ียนแปลงและผลประกอบกำรของบริษัทท่ี
ออกหุ้น ภำวะอุตสำหกรรมของบริษัทนัน้ๆ กำรคำดกำรณ์ของนักลงทุน กำรกระจุกตวัในกำรลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ หรือ
กลุ่มหลกัทรัพย์ใดๆ ขนำดของบริษัท ฯลฯ   รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรัพย์ที่กองทุนหลกัลงทุนอยู่ ซึ่งอำจมีผลให้รำคำ
หลกัทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นหลกัทรัพย์ในกองทุนหลกั ให้ผลตอบแทนกำรลงทุนที่ต ่ำกว่ำ (Underperform)หรือผนัผวนกว่ำ 
หลกัทรัพย์อื่นท่ีไม่ได้เข้ำลงทนุ หรืออำจมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยเปล่ียนแปลงไปจำกภำวะปรกติ 
 

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk) 
มูลค่ำของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รับผลกระทบจำกปัจจัยหลำยอย่ำง รวมทัง้ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลำด
หลกัทรัพย์ที่หลกัทรัพย์ในกองทนุซือ้ขำย 
 

3. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
เนื่องจำกกองทุนหลักอำจเข้ำท ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์ หรือสัญญำทำงกำรเงินอื่นกับคู่สัญญำ กองทุนหลกัจึงมีควำม
เส่ียงจำกกำรที่คู่สัญญำอำจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันที่มีต่อกองทุนได้ซึ่งอำจสร้ำงควำมสูญเสียบำงส่วน หรือ
ทัง้หมดต่อกองทนุหลกั 
 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลักอำจไม่สำมำรถหำผู้ ซือ้ทรัพย์สินส ำหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องกำรจะขำยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลกัขำยหลกัทรัพย์เพื่อช ำระค่ำไถ่ถอนตำมค ำสัง่
ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ไม่ได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity อำจไม่ได้รับเงินค่ำไถ่ถอนตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนอำจท ำให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้หรือลดลงจำกที่นักลงทุนคำดหวังจำก
กองทุน กลยุทธ์กำรลงทุนที่ใช้ส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (ถ้ำมี)อำจไม่มีประสิทธิภำพ รวมทัง้มี
ควำมเส่ียงเพิ่มเติมจำกกำรใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกองทุนหลกัมีกำรลงทุนใน
หลกัทรัพย์สกุลเงินต่ำงประเทศ โดยกองทุนหลกัอำจจะไม่ได้มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน จึงท ำให้รำคำ
และมลูค่ำกองทนุหลกัอำจมีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได้ 
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6. ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk) 
กำรเปล่ียนแปลงทำงภำษีของประเทศที่กองทุนหลกัเข้ำลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลกัเอง อำจมีผลต่อรำคำและ
รำยได้สทุธิจำกหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
 

7. ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจำกกองทนุหลกัในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทนุหลกัในตรำสำรทนุและตรำสำรที่เทียบเท่ำตรำสำรทนุของผู้ออก
ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศตลำดเกิดใหม่ในภมูิภำคเอเชีย ซึง่รวมถึงกำรลงทนุในประเทศจีน ท ำให้กองทนุอำจมีควำม
เส่ียงที่มูลค่ำอำจลดลงและมีควำมผนัผวนเพิ่มขึน้ หำกประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ 
ภำวะตลำดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมำยหรือข้อบงัคบัต่ำงๆ รวมถึงข้อจ ำกดัเก่ียวกบักำรลงทนุของต่ำงชำติ เช่น ข้อจ ำกดัใน
กำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรำ กำรแทรกแซงของหน่วยงำนรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตุกำรณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศนัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีกองทนุหลกัอำจมีกำรกระจำยกำรลงทนุในหลำยประเทศ จึงอำจช่วยลดควำมเส่ียง
ได้ในระดบัหนึ่ง 
 

8. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 
เนื่องจำกกองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ เพื่อป้องกันควำมเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้ำงผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน ดงันัน้รำคำของตรำสำรอนพุนัธ์ที่
กองทุนหลักเข้ำลงทุนอำจมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) อย่ำงสูง  ซึ่งจะ
ส่งผลท ำให้กำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ์มีควำมเส่ียงต่อกำรขำดทนุท่ีมลูค่ำมำกกว่ำที่ลงทนุได้  
 

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Emerging Market Risk) 
กำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ อำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงมำกขึน้จำก สภำพคล่องที่น้อย และจำกควำมไม่เพียงพอในด้ำน
โครงสร้ำง ขำดกำรป้องกนั ไม่มีเสถียรภำพและควำมไม่แน่นอนท่ีเก่ียวข้องกบัตลำดเงินและตลำดทนุ กฎหมำย ภำคสงัคม 
กำรเมือง เศรษฐกิจ และภำษี  
 

หมำยเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูควำมเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวำมแตกตำ่งหรือเนือ้หำไม่สอดคล้องกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอำต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส ำคญั 

 

• ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีดังนี ้
 

1.  ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 
เนื่องจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีนโยบำยที่ เน้นกำรลงทุนในกองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนัน้  ควำมเส่ียง
ของกองทุน  Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นในหวัข้อ “ความเสี่ยง
หลกัในส่วนของกองทนุ  “Schroder International Selection Fund - Emerging Asia” จึงเป็นควำมเส่ียงของกองทนุ
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 
จึงควรศกึษำและยอมรับควำมเส่ียงของกองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้ 
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2.  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
จำกกำรที่ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia 
Active Equity เข้ำลงทุน มีกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบำท  
 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity จึงมีควำมเส่ียงของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนระหว่ำง
เงินดอลล่ำร์สหรัฐ  กับเงินบำท  กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึน้จำกวันที่กองทุนเข้ำลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่ำร์สหรัฐ  ที่เข้ำลงทนุนัน้ (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เป็น 33 บำท) จะท ำให้กองทนุได้รับดอกเบีย้
รับตำมงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก ำหนดของตรำสำรเป็นเงนิบำทในจ ำนวนท่ีน้อยลง ซึง่จะท ำให้ผลตอบแทนของกำร
ลงทุนต ่ำกว่ำที่คำดไว้ ในทำงกลับกัน หำกค่ำเงินบำท มีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เป็น 40 
บำท) จะท ำให้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค ำนวณเป็นสกลุเงินบำทมำกขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนนี ้กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity อำจพิจำรณำป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุในสดัส่วนที่เห็นว่ำเหมำะสม ดงันัน้กองทนุจึงยงัคงมีควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้ลงทุนอำจได้รับก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ท ำกำรป้องกันควำมเส่ียง
ไว้ 
 

3. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจำกกองทุนหลักในต่ำงประเทศมีกำรลงทุนกระจำยอยู่ ในหลำยประเทศ โดยเฉพำะในประเทศตลำดเกิดใหม่ใน
ภูมิภำคเอเชียท ำให้อำจมีควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนหรือกำรเปล่ียนแปลงภำยในประเทศที่กองทุนหลกัไป
ลงทุน เช่น กำรออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity ไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศได้ หรือสำเหตุอื่นๆ อันอำจท ำให้ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตรงตำม
ระยะเวลำที่กำหนด 

 
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ควำมเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุนของ กองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ได้ทัน ต่อกำรช ำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือควำมเส่ียงที่กองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity อำจจะไม่สำมำรถซือ้ขำยตรำสำรที่กองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลำและ
รำคำที่เหมำะสม เพื่อกำรช ำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหำกต้องกำรจะซือ้ขำยจริง  

 
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ  

ในกำรเข้ำท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเส่ียง (Hedging) กองทุนอำจจะมีควำมเส่ียงจำกกำรที่
คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำว ท ำให้กำรลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดควำมเส่ียงของคู่สญัญำ กองทุนจะเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวกับสถำบนักำรเงินที่ได้รับกำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับ
กำรยอมรับจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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นอกจำกควำมเส่ียงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว กำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอำจมีต้นทุนอยู่บ้ำง โดยจะท ำให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จำกควำมเส่ียงด้ำนต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้อำจมีควำมเส่ียงสภำพคล่อง
ของตรำสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ์นอกตลำดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
อนึ่ง กำรท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ แม้จะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเส่ียง) จำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียน แต่ถ้ำหำกกำรเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่ำของตรำสำรท่ีกองทนุถืออยู่ กองทนุก็อำจหมดโอกำส
ได้ประโยชน์ดงักล่ำวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุกำรเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทนุใน กองทุน Schroder International Selection Fund - 

Emerging Asia ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถที่จะน ำเงินไปลงทนุใน กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 
ได้อีกต่อไปไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอำจพิจำรณำเข้ำลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่ำงประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะ
เดียวกัน โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวอำจท ำให้ค่ำใช้จ่ำยของ
กองทนุหน่วยลงทนุท่ีกองทนุจะเข้ำไปลงทนุและสกลุเงินตรำต่ำงประเทศที่กองทนุเข้ำไปลงทนุแตกต่ำงไปจำกเดิมได้ ซึง่
อำจท ำให้กองทุนมีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 

เนื่องจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity มีนโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ เพียงกอง
เดียวคือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ดังนัน้  ควำมเส่ียงของกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ จึงถือเป็นควำมเส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุในรูปสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ    
ของกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia  กบั MSCI EM Asia NR Index และ MSCI AC Asia 

Ex Japan NR USD Index  
ตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2547 ถึง 29 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ Bloomberg ณ วนัท่ี  23 พฤศจิกำยน 2564 
ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ  
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ              
(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
1. ตรำสำรภำครัฐไทย / ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2. ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ำ่กว่ำ 2 อนัดบั

แรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย ไม่เกิน 10 % 
4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ เงิน

ฝำกธนำคำรออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 

 
5. ตรำสำรหนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตรำสำรที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเทำ่  

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่อตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
6.1  ตรำสำรหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรือ

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเทำ่ 

6.2 ธุรกรรมที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภท
กำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (derivatives) ซึง่ซือ้
ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives)  

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่อตัรำ
ใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. กำรลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่มกจิกำรใดกลุม่กิจกำรหนึ่ง ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงันี ้

แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ำ้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ
ใน benchmark +10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ของนิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย 

ได้แก่ ธนำคำร หรือสถำบนักำรเงนิท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ 
บริษัทเครดติฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย CIS ที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย ไม่เกิน 20% 
4. ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
6. ตรำสำรดงันี ้(total SIP) 
     ตรำสำรหนี ้ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market  หรือเทียบเท่ำ แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และ

ตัว๋สญัญำใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  

 
7. ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นระดบั non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยู่ในระบบของ 

organized market  และไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่ำ 
ไม่เกิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด             

 เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน  
ณ วันที่ค านวณ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

1.ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวม
ทัง้หมดที่ประมำณกำรได้ 

ไม่เกิน  1.9795 1.7441 1.7407 1.7866 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกิน 1.6050 1.6050 1.6019 1.6042 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0320 0.0321 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1070 0.1068 0.1503 

   ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0001 0.0000 0.0000 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทีป่ระมำณกำรไม่ได้ 

ค่ำภำษีเงินได้ ตำมทีจ่่ำยจริง 0.0000 0.0004 0.0004 

รวมคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 
(ร้อยละต่อปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ) 

1.7442 1.7411 1.7870 

หมำยเหต ุ 1. อตัรำตำมโครงกำร / ที่เรียกเก็บจริงรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ คดิรวมอยู่ในคำ่ธรรมเนยีมกำรจดักำรกองทนุแล้ว   
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค. 61  

– 
28 ธ.ค. 61 

 

เรียกเก็บจริง 
2 ม.ค 62  

–  
17 พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
18 พ.ค 63 

– 
31 ก.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 
3 ส.ค 63 

– 
5 มิ.ย. 65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 
มิ.ย. 65 

ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยหน่วยลงทนุ /
สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้ำ 
 

ไม่เกิน 1.50 

น้อยกวำ่ 20 
ล้ำนบำท 

เรียกเก็บ 1.50 
1.50 

 
ไม่เรียกเก็บ 

 
1.50 0.75 ตัง้แต่ 20ล้ำน

บำท 
ขึน้ไป 

เรียกเก็บ 1.00 
ค่ำธรรมเนียมกำร
รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่ำงมลูคำ่
หน่วยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียก
เก็บจำกผู้ท ำ
รำยกำรนี ้(เก็บเข้ำ
กองทนุ) 

ไม่เกินร้อย
ละ 0.25  

ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนหน่วยลงทนุ 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 
 

 
 

 
 

(ต่อ)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
1 ก.ค 65 

– 
4 ก.ค 65 

เรียกเก็บจริง 
5 - 7 ก.ค 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการท่ี
มีผลตัง้แต่วันท่ี 8 
กรกฎาคม 2565  

เป็นต้นไป 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ /
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ำ 
 

ไม่เกิน 1.50 1.50 

น้อยกวำ่ 20 ล้ำน
บำท เรียกเก็บ 

1.50 *1.50 
ตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท
ขึน้ไป ไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่ำงมลูคำ่หน่วยลงทนุ (Spread) ที่
เรียกเก็บจำกผู้ท ำรำยกำรนี ้(เก็บเข้ำ
กองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 
0.25  

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 

ปัจจบุนั 
ไม่เรียกเก็บ 
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ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
5 บำท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

 

หมายเหตุ   

1.บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ำ กบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ำกัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมกำรคิดค่ำธรรมเนียม
ดงักล่ำวข้ำงต้น โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว   

2.บริษัทจดักำรจะขอยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวส ำหรับผู้ลงทนุประเภทสถำบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจดักำรโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถำบนัที่ไม่แสวงหำผลก ำไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถำบันที่จัดตัง้ขึน้ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภยัธนำคำรเฉพำะกิจ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ.อีสท์สปริง บญัชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ำ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง 
มอบหมำยให้เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

3.ส่วนต่ำงมลูค่ำหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน ำส่งเข้ำหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตำมที่กองทุนจะถกู
เรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขำยหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 23.15% 
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จ ำนวนเ งินต้นและ มูลค่ำตำม
จ ำนวนหุ้น/หน่วย รำคำตลำด (บำท)

เ งินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 110,350,090.20 1.90%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 110,350,090.20 1.90%
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 101.85%
กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 3,117,896 5,929,639,247.02 101.85%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 5,929,639,247.02 101.85%
ทรัพย์สินอ่ืน -196,013,723.57 -3.37%
หน้ีสินอ่ืน -22,136,279.95 -0.38%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 5,821,839,333.70 100.00%
จ ำนวนหน่วยลงทุน 364,271,596.06
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.9821

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน
ณ วันท่ี  30 กันยำยน  2564

% of NAV
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

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

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 13.8811 11.5576 11.8121 13.0663 11.3909

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 15.9821 13.8811 11.5576 11.8121 13.0663

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 15.14% 20.04% -2.14% -9.62% 14.71%

เกณฑ์มำตรฐำน 1** 21.73% 25.32% -8.59% -1.71% 18.08%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** 13.93% 21.02% -3.42% 1.46% 22.68%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 3,406                       4,173                        4,441                   2,852                   1,178                         

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 5,822                       3,406                        4,173                   4,441                   2,852                         

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 5,414                       3,729                        4,312                   4,005                   1,518                         

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) +2,221 -1,437 -153 +2,438 +1,435 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.43% 0.29% 0.08% 0.73% 0.53%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Act ive Equity             ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 มิ.ย .  64) (31 มี.ค.  64) (30 ก.ย .  63) (28 ก.ย .  61) (30 ต.ค.  57)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity -7.65% -5.87% +15.14% +10.57% +7.01%
เกณฑ์มำตรฐำน 1** -4.57% +1.43% +21.73% +11.69% +8.38%
เกณฑ์มำตรฐำน 2** -9.59% -6.18% +13.93% +10.00% +7.78%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

30 กันยำยน 2564

59.82%

74.61%

68.02%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

31-Oct-14 30-Sep-21

TMBAGLF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity                                                                       - 56 - 
 
 

ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 
1.การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทนุเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง Asia Active Equity 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  

ไม่มีกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคล
หรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th) 

 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 

เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง เร่ิมเปิดบริกำรให้ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุอำจมีข้อก ำหนด 
และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทนุจึงควรศกึษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่   

1. บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์: 0-2632-6000 โทรสำร 0-2632-2415 E-mail: iService@fwd.co.th  

2. บริษัท ไทยพำณิชย์ประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790                                                                   
E-mail:  inv-oper@SCBLIFE.CO.TH 

3.บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ศนูย์บริกำรลกูค้ำ โทรศพัท์ : 1621  
โทรสำร 0-2353-4888 www.prudential.co.th   E-mail: hotline@prudential.co.th 

4. บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025  โทรสำร 0-2276-1997-8  
www.muangthai.co.th 
 

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิต่ำงๆที่แตกต่ำงจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปท่ีซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เชน่  
1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีกำรโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทุน

ใดภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุไมม่ีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผู้ เอำประกันภัยจำกบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรท ำ

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรในส่วนของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในกำรขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรจำกบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขำยหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ำมี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด  

5. สิทธิในกำรได้รับทรำบจำกบริษัทประกันชีวิต ถึงรำยชื่อของบริษัทจดักำรทุกแห่งที่รับจดักำรกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขำยโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมลูจำกบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดักำร บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ 
และเลขประจ ำตวัของตวัแทนขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด 

mailto:iService@fwd.co.th
mailto:inv-oper@SCBLIFE.CO.TH
mailto:hotline@prudential.co.th
http://www.muangthai.co.th/
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7. สิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมลูจำกบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกบัควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับค ำแนะน ำเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมเส่ียงของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 

8. สิทธิในกำรได้รับทรำบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกำร
ตดัสินใจในกำรลงทุน เช่น กำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรควบกองทุนรวม
หรือกำรรวมกองทนุรวม เป็นต้น จำกบริษัทประกนัชีวิต 

9. สิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูลจำกบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น ค่ำธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติอำจได้รับจำกกำรซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้กำรซือ้หรือขำยคนื
หน่วยลงทนุ เป็นต้น 

10. เงื่อนไขหรือสิทธิในกำรรับบริกำรจำกบริษัทจดักำรของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอำจไม่เท่ำเทียม และ
แตกต่ำงจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป  เช่นสิทธิในกำรรับสมดุรับรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษัทจดักำร  และ กำรได้รับ
ข้อมลูกองทุนอำจมีควำมล่ำช้ำกว่ำได้รับจำกบริษัทจดักำรโดยตรง รวมถึงกำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจะไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงปกติอื่นๆของบริษัทจัดกำร นอกเหนือจำกกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกัน
ชีวิตที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทประกนัชีวิตจะท ำหน้ำที่เป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในกำรรวบรวม และส่งค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำร
ในนำมของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อ
ในกำรยืนยนัรำยกำรต่ำงๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในกรณีขำยคืนหนว่ย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตำมวิธีกำรท่ีบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่งก ำหนด 

11. นอกจำกนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อำจอยู่ภำยใต้เงื่อนไข และข้อก ำหนดของบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ำนบริษัทประกันชีวิตแต่ละรำย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้อง
ศกึษำรำยละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Emerging Asia Equity                                                     - 58 - 
 
 

ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั จึงไม่มีภำระผูกพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 
Equity ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถำนะ
ทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุเปิดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั” 
 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้ขำยหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์” 
 

บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดักำรเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำรลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำม
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจัดกำรได้ที่บริษัท
จดักำร และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

“ผู้ ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่ำน
เครือข่ำย Internet ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ
ประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษัททรำบเพื่อที่
บริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของพนกังำนได้”  
 

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุเปิดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.eastspring.co.th” 
 

“กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  5 ตลุำคม 2565 
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