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กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี India Active Equity ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Goldman Sachs India Equity
Portfolio (กองทุนหลัก) ในรู ปของสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity อำจ
ลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้ รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงิน
คืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกุล ดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่ำลง ผู้จดั กำรกองทุนอำจ
พิ จ ำรณำลงทุ น ในสัญ ญำซื อ้ ขำยล่ ว งหน้ ำเพื่ อ ป้ องกั น ควำมเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ อั ต รำแลกเปลี่ ย น ( FX
Derivatives) บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออำจพิจำรณำไม่
ป้องกันควำมเสี่ยงในกรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่ำ
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมี ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ทีเ อ็ม บี India Active Equity เมื่ อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมำะสมกับวัตถุประสงค์ กำรลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนได้
กองทุนหลักอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำร
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ดัง นัน้ กองทุ น หลัก จึ ง มี ค วำมเสี่ ย งมำกกว่ ำ กองทุ น รวมอื่ น จึ ง
เหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ มำกกว่ำผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ และผู้ลงทุ นควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
กองทุนหลักที่กองทุนเปิ ดทีเ อ็ม บี India Active Equity ไปลงทุนมี กำรลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศอิ น เดี ย
ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
กองทุนนีม้ ีควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
เนื่องจำกกองทุนนี ้ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรใน
ภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้ กองทุนไม่สำมำรถนำเงินกลับเข้ ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในกรณี ที่ กองทุนเปิ ดทีเ อ็ม บี India Active Equityไม่ สำมำรถดำรงสินทรั พ ย์ สภำพคล่องได้ ตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่มีคำสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอำจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบำงส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออำจไม่ได้ รับชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ทำธุรกรรม
ด้ วย [(รวมเรี ยกว่ำ ”นิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้ำ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิน นำยหน้ ำค้ ำหลักทรัพย์ ผู้ออก
หลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่ำว) ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
เข้ ำลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ์ในกำรนำส่งข้ อมูลและรำยละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
India Active Equity (“กองทุน ”)ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่ง ถื อครองกองทุน (ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตำมตำมที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือ ตำมคำขอ
ของนิติบุคคลที่ดงั กล่ำว เพื่อให้ นิติบุคคลดัง กล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India
Active Equity และปฏิบตั ิตำมเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่
บริ ษัทจัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวมำใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องควำม
เสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมีพนั ธะสัญญำ หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่ำงประเทศ หรื อหน่วยงำนของรัฐต่ำงประเทศ หรื อมี
ควำมจำเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ไม่ว่ำที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนำคต
เช่ น ดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทรำบและตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดกำรที่จะปฏิบัติกำรและดำเนินกำรต่ำงๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพันธสัญญำ หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่ำงๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอคำยินยอม
ข้ อมูล และเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินกำรอื่นใดเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิตำม
พันธสัญญำ หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เ สนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภำยใต้ กฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐ อเมริ กำทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร
หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จัดกำรที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ ำว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่ำวตำมข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ ำใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้ำงอิงในอนำคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ ำใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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1. สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
TMB India Active Equity Fund
(ชื่อย่อ: TMBINDAE)
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund) ประเภทเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตรำสำรทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขำยในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็ นกองทุน UCITS
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs
India Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็ น Class ที่เสนอขำยผู้ลงทุนสถำบัน ไม่มีนโยบำย
จ่ำยเงินปั นผล ในอัตรำส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ จดทะเบียน
ในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำวบริ หำรจัดกำร
โดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่ำงประเทศ
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ใน กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio จะอยู่ในรูป
ของเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ โดยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity อำจเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ป้ องกันควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ย นเงิน ตรำต่ำงประเทศตำมดุลยพิ นิ จของผู้จัด กำรกองทุน ดังนัน้
ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้ รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงิน
สกุลดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่ำลง ผู้จดั กำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับอัตรำแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่
น้ อย หรื ออำจพิจำรณำไม่ป้องกันควำมเสี่ยงในกรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่ำ
กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
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โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้ อำจทำธุรกรรมกำรให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจำกนี ้ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ ได้
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตรำสำรหนี ท้ ี่ ไม่ ได้ รั บ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใด หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
เงื่อนไข/ข้ อจำกัดอื่น
1. บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ตำมดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้
ไม่เหมำะสมอีกต่อไป หรื ออำจสืบเนื่องจำกกำรที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุน
ลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดจนอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น เงื่อนไขกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน
เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อ
เกิ ด เหตุก ำรณ์ ไม่ ป กติ ต่ำ งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ กำรลงทุน เช่ น กำร
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนต่ำงประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถเข้ ำลงทุนใน
กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุน หลัก ) ได้ หรื อ ในกรณี ที่ บริ ษัท จัดกำรเห็ นว่ำกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก )ไม่เหมำะสมอีก ต่อ ไป อำทิ กรณี ที่
ผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต่ำกว่ำผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนใกล้ เคียงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลำนำน หรื อผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต่ำกว่ำตัวชีว้ ัด
(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อกำรลงทุนของกองทุน ต่ำงประเทศไม่เป็ นไปตำมหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงกำร
หรื อเมื่อกองทุนต่ำงประเทศกระทำควำมผิดร้ ำยแรงตำมควำมเห็นของหน่วยงำนที่กำกับดูแลกองทุนต่ำงประเทศหรื อมี
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินกำรของกองทุนในฐำนะผู้ลงทุน หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร
ของกองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำว หรื อบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนกำรส่งคำสั่ งซื ้อขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักจำกประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตั ิเป็ นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื ้อขำยในกองทุนหลักจำกสกุล
ดอลลำร์ สหรัฐฯ เป็ นสกุลเงินอื่นได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี ้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรั กษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยไม่ ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือ
ว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ควำมในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมำบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วันนับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม
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3. ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) ไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ และกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ
ดังกล่ำวที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity เข้ ำลงทุนมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วัน
ทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ
(Master Fund) นัน้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
3.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) มีมูลค่ำลดลงตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นพร้ อมแนว
ทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำว อำทิเช่น บริ ษัทจัดกำรจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่
เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร หรื อ เลิก
กองทุน เป็ นต้ น โดยแนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียด
โครงกำร และถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3.2 ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมข้ อ 3.1 ให้ แล้ วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตำมที่ประกำศกำหนด
3.3 ในกรณี ที่มี เหตุจ ำเป็ นและสมควร บริ ษั ท จัดกำรอำจขอผ่ อนผันระยะเวลำกำรดำเนิน กำรตำมข้ อ 3.2 ต่ อ
สำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ โดยในกำรยื่น ขอผ่ อ นผัน บริ ษั ท จัด กำรต้ อ งยื่น ควำมเห็ น ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อนครบกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรดังกล่ำว เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. มีเวลำในกำรพิจำรณำผ่อนผัน
3.4 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำร
แล้ วเสร็จ
3.5 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำมข้ อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้
และเข้ ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรให้ บุคลำกรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้ วย
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รายละเอียดกองทุนหลัก : Goldman Sachs India Equity Portfolio
1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตรำสำรทุน ซึ่งจด
ทะเบี ย นในประเทศลั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg) ด ำเนิ น งำนตำมระเบี ย บของ UCITS (Undertaking for Collective
Investment in Transferable Securities) เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยให้ กับผู้ลงทุนต่ำงๆ ทังผู
้ ้ ลงทุนทัว่ ไป (retail investors)
และผู้ลงทุนสถำบัน (institutional investors) ปั จจัยควำมเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับกำรลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู
เปิ ดเผยรำยละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลกองทุน Goldman Sachs India
Equity Portfolio เพื่อศึกษำข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.gsam.com/TMBIndiaActiveEquityFund
ชื่อ
โครงสร้ ำงของกองทุน
Goldman Sachs
India Equity Portfolio

วัตถุประสงค์และนโยบำย
กำรลงทุน

อำยุกองทุน
นโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรกองทุน
(Management Company)
ผู้ รั ก ษ ำ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทุน (Custodian Bank)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
Class
: Class I Shares (Acc.)
ISIN Code
: LU0333811072
Bloomberg Code : GSINDAI LX Equity
วันจัดตั ้งกองทุน (Inception Date) : 26 มีนำคม 2551 (26 March 2008 )
สกุลเงินฐำน (base currency) : ดอลล่ำร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD
กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่ำงน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินในตรำสำร
ทุน และ/หรื อตรำสำรที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับตรำสำรทุน (equity related transferable
securities) และกองทุน ซึ่งมีกำรลงทุนในบริ ษัทที่มีภูมิลำเนำ หรื อมีกำไร/รำยได้ หลัก
อยู่ในประเทศอินเดีย
ส่วนที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
กับตรำสำรทุน (equity related transferable securities) ของบริ ษัทอื่น ๆ และตรำสำร
ที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกับ ตรำสำรทุ น (non-equity related transferable securities)
และกองทุน รวมถึงตรำสำรตลำดเงิน
นอกจำกนี ้ กองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ
สร้ ำงผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ กองทุน
ไม่กำหนด
ไม่มี
ทุกวันทำกำร
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Registered Office: 47 St.Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland
State Street Bank International GmbH
Registered Office: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Registered Office: Reviseur d’entreprises 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
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2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่สำคัญของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ย
อัตรำร้ อยละ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee)*
ร้ อยละ 0.85 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge) ไม่มี
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ (Other Expenses)
ร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวม
ร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังหมดที
้
่ประมำณกำรได้ (Ongoing charge)
*ในกรณีที่กองทุนรวมต่ำงประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบำงส่วน เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนเนื่องจำก
กำรที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เงินจำนวน
ดังกล่ำวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ ำยต่ำง ๆ ของกองทุนได้
ในกรณี ที่ ก องทุน หลัก มีก ำรแก้ ไขเพิ่ มเติม โครงกำรจัดกำร บริ ษั ท จัด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะแก้ ไขเพิ่ ม เติ มโครงกำรให้
สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทรำบทำงเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน
1.2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
1.2.1 กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.2 ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.3 รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1.3 ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม :
1.3.1 กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.4 ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกำสรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปกำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่ มขึ ้นจำก กำไรส่วนต่ำงของรำคำ
หลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ ำลงทุน เช่น หำกท่ำนซื ้อหน่วยลงทุนในรำคำเสนอขำยที่ 10.00 บำทต่อหน่วย และต่อมำรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ เป็ น 10.40 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กำไรเป็ นจำนวน 0.40 บำทต่อหน่วย ดังนัน้ เมื่อ
กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกำสรับผลตอบแทนจำกมูลค่ำหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
โดยเหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับ :
นักลงทุนที่ต้องกำรกระจำยกำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ โดยสำมำรถลงทุนระยะยำวและยอมรับควำมเสี่ยง
ของกำรลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน ในต่ ำงประเทศ ควำมเสี่ ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ ย น และควำมผัน ผวนของกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ (Master Fund) ได้
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กองทุนนี ้ไม่เหมำะกับ :
- นักลงทุนที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สำมำรถรับควำมผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
้น และระยะยำวได้
ควรลงทุนในระยะเวลำ :
เนื่องจำกกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อ หรื อขำยคืนได้ ทกุ วันทำกำร ดังนัน้ ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคำนึงถึงระยะเวลำที่จะสำมำรถ
ลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คำดหวัง และควำมเสี่ยงที่รับได้ จำกกำรลงทุน
1.5 จานวนเงินทุนโครงการนีเ้ ท่ ากับ 2,000 ล้ านบาท
1.5.1 ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงกำรได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรหรื อไม่เกิน 300 ล้ ำนบำท Green shoe)
1.5.2 หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงกำร แต่ยงั ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีก ร้ อยละ 15 ของ
จ ำนวนเงิ น ทุน โครงกำร (Green shoe) บริ ษั ท จัด กำรจะด ำเนิ น กำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่ว ยลงทุน และอำจ
ดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ ้นสุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ และให้ ถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1.5.3 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงกำรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงกำรจะเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
1.6 รอบบัญชีของกองทุน
31 พฤษภำคม
1.7 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุน
คือ ควำมผันผวนทำงด้ ำนรำคำของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ทีก่ องทุนลงทุน
1.8. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
1.8.1 บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำร พบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วย
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ลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรหัวข้ อวิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและ
กำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
1.8.2 กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1.8.1 ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกินสิบวันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 1.8.1 (1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 1.8.1 (2) ต่อ
สำนักงำนโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว ให้ บริษัท
จัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
1.8.3 ให้ บริษัทจัดกำรหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรหัวข้ อวิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
1.9 การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้ รับไว้ แล้ ว
กำรไม่ ข ำยหรื อ ไม่ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ตำมค ำสั่ง ที่ รั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ จะหยุ ด รั บ ค ำสั่ง ซื อ้ หรื อ ค ำสั่ง ขำยคื น หน่ ว ยลงทุน
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อน
ผัน เวลำดังกล่ ำวจำกสำนักงำน โดยบริ ษั ทจั ดกำรกองทุน รวมพิจำรณำแล้ ว มี ค วำมเชื่ อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำ
จำเป็ นต้ องระงับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี ้
1.9.1 ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
1.9.2 ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรม และเหมำะสม
1.9.3 มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคำสั่ง ซือ้ หรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมปฏิบัติตำม ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
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ตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
ทัง้ นี ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคำสั่งซือ้ หรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรหยุดรับคำสั่งดังกล่ำวจะเป็ นกำรรักษำประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดกำรจะประกำศล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันก่อนกำรหยุดรั บคำสั่งซื ้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ โดยติดประกำศ
ดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.ภำยใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกำศหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร
1.10 ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางดังนี ้
1.10.1 เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
1.10.2 โทรติดต่อสอบถำมที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ของบริษัทจัดกำร โทร.1725
1.10.3 สอบถำมได้ ที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ ได้ จากช่ องทางดังนี ้
1.11.1 เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
1.11.2 โทรติดต่อสอบถำมทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน บริษัทจัดกำร โทร.1725
1.11.3 สอบถำมได้ ที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
1.12 ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ ำถึงโครงกำรและข้ อผูกพันได้ จำกช่องทำง https://www.eastspring.co.th/funds/mutualfunds/funddetails?fundcode=I26
2. ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
2.1 ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีดงั นี ้
2.1.1. ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
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เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มุ่งเน้ นลงทุนใน กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งเป็ น
กองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำและคำนึงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆของ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
ดังต่อไปนี ้
1. ควำมเสี่ยงทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
เนื่องจำกกองทุนหลักในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทุนหลักในตรำสำรทุนและ/หรื อ กองทุนที่ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่
อยู่ในประเทศอินเดีย หรื อบริษัทที่มีรำยได้ หรื อกำไรหลักมำจำกประเทศอินเดีย และอำจลงทุนบำงส่วนในตรำสำรทุนหรื อกองทุน
ของบริษัทอื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ หลักทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีควำมผันผวน / กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำอันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ภำวะตลำดโดยรวม สภำวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทำงกำรเมือง สังคม อุตสำหกรรม ตลำดทุน รำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์ อัตรำแลกเปลี่ยน
กำรเปลี่ยนแปลงและผลประกอบกำรของบริ ษัทที่ออกหุ้น ภำวะอุต สำหกรรมของบริ ษัทนัน้ ๆ กำรคำดกำรณ์ของนักลงทุน กำร
กระจุกตัวในกำรลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ หรื อกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ขนำดของบริ ษัท ฯลฯ รวมถึงปั จจัยอื่นๆของหลักทรัพย์ที่กองทุน
หลัก ลงทุน อยู่ ซึ่ง อำจมี ผลให้ ร ำคำหลัก ทรั พ ย์ ที่ ลงทุน ซึ่งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ ในกองทุนหลัก ให้ ผลตอบแทนก ำรลงทุน ที่ต่ำกว่ำ
(Underperform)หรื อผันผวนกว่ำ หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ เข้ ำลงทุน หรื ออำจมีสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยเปลี่ยนแปลงไปจำกภำวะ
ปรกติ
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่ำของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้ รับผลกระทบจำกปั จจัยหลำยอย่ำง รวมทังควำมเชื
้
่อมัน่ ของนักลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ที่
หลักทรัพย์ในกองทุนซื ้อขำย
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ (Default หรื อ Credit Risk)
เนื่องจำกกองทุนหลักสำมำรถลงทุนในตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกำรเงินระยะสั ้น กองทุนหลักจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลกู หนี ้หรื อคูค่ ้ ำ
จะผิดนัดชำระในตรำสำรหนี ้ที่ถือครองอยู่ ทำให้ กองทุนอำจขำดทุนจำกกำรลงทุนได้
4. ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลักอำจไม่สำมำรถหำผู้ซื ้อทรัพย์สินสำหรับหลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักต้ องกำรจะขำยซึง่ จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระค่ำไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลักขำยหลักทรัพย์เพื่อชำระค่ำไถ่ถอนตำมคำสัง่ ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
India Active Equity ไม่ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity อำจไม่ได้ รับเงินค่ำไถ่ถอนตำมเวลำที่
กำหนด
5. ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนอำจทำให้ ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจำกที่นกั ลงทุนคำดหวังจำกกองทุน กล
ยุทธ์กำรลงทุนที่ใช้ สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (ถ้ ำมี)อำจไม่มีประสิทธิภำพ รวมทังมี
้ ควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
จำกกำรใช้ ต รำสำรอนุพัน ธ์ ที่ ใช้ ป้ องกัน ควำมเสี่ ยง อย่ ำ งไรก็ ตำม เนื่ อ งจำกกองทุนหลัก มีกำรลงทุน ในหลัก ทรั พย์ สกุลเงิน
ต่ำงประเทศ โดยกองทุนหลักอำจจะไม่ได้ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จึงทำให้ รำคำและมูลค่ำกองทุนหลักอำจ
มีควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนได้
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- 12 -

6. ควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี (Taxation Risk)
กำรเปลี่ยนแปลงทำงภำษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้ ำลงทุน หรื อในประเทศของกองทุนหลักเอง อำจมีผลต่อรำคำและรำยได้
สุทธิจำกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักถือครองอยู่ หรื อมีผลกระทบกับกองทุนหลักโดยตรง
7. ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจำกกองทุนหลักในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทุนหลักในตรำสำรทุนและ/หรื อ กองทุนที่ลงทุนในตรำสำรทุนของ บริ ษัทที่
อยู่ในประเทศอินเดีย หรื อบริ ษัทที่มีรำยได้ หรื อกำไรหลักมำจำกประเทศอิน เดีย ทำให้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่มลู ค่ำอำจลดลง
และมีควำมผันผวนเพิ่มขึน้ หำกประเทศอินเดียมีปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ ภำวะตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมำยหรื อ
ข้ อบังคับต่ำงๆ รวมถึงข้ อจำกัดเกี่ยวกับกำรลงทุนของต่ำงชำติ เช่น ข้ อจำกัดในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรำ กำรแทรกแซง
ของหน่วยงำนรัฐ เป็ นต้ น และ/หรื อ เหตุกำรณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อประเทศอินเดีย อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่กองทุนหลักอำจมีกำร
กระจำยกำรลงทุนในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม จึงอำจช่วยลดควำมเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง
8. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ (Derivatives)
รำคำของตรำสำรอนุพนั ธ์ที่กองทุนหลักเข้ ำลงทุนมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินทรัพย์อ้ำงอิง (underlying)
อย่ำงสูง ซึง่ อำจทำให้ กำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์มคี วำมเสีย่ งต่อกำรขำดทุนที่มลู ค่ำมำกกว่ำที่ลงทุนได้
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรื อในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
กำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ อำจก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงมำกขึ ้นจำก สภำพคล่องที่น้อย และจำกควำมไม่เพียงพอในด้ ำนโครงสร้ ำง
ขำดกำรป้องกัน ไม่มีเสถียรภำพและควำมไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับตลำดเงินและตลำดทุน กฎหมำย ภำคสังคม กำรเมือง
เศรษฐกิจ และภำษี
หมำยเหตุ: กรณีที่ข้อมูลควำมเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีควำมแตกต่ำงหรื อเนื ้อหำไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
หลัก ให้ ถือเอำต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสำคัญ
• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีดังนี ้
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีนโยบำยที่เน้ นกำรลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ดังนัน้ ควำมเสี่ยงของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ตำมที่
กล่ำวไว้ ข้ำงต้ นในหัวข้ อ “ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน “Goldman Sachs India Equity Portfolio ” จึงเป็ นควำมเสี่ยงของ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ด้ วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity จึงควรศึกษำและยอมรับ
ควำมเสี่ยงของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ได้
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2. ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จำกกำรที่ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity เข้ ำลงทุน มีกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีกำรคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบำท
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity จึงมีควำมเสี่ยงของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ กับเงิน
บำท กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึ ้นจำกวันที่กองทุนเข้ ำลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ที่เข้ ำลงทุนนัน้ (เช่น
จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ เป็ น 33 บำท) จะทำให้ กองทุนได้ รับดอกเบีย้ รับตำมงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่อครบกำหนดของ
ตรำสำรเป็ นเงินบำทในจำนวนทีน่ ้ อยลง ซึง่ จะทำให้ ผลตอบแทนของกำรลงทุนต่ำกว่ำที่คำดไว้ ในทำงกลับกัน หำกค่ำเงินบำท มี
ค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ เป็ น 40 บำท) จะทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็ นสกุล
เงินบำทมำกขึ ้น
ดังนัน้ เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ ำนนี ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity อำจพิจำรณำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่ำเหมำะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ซงึ่ ผู้
ลงทุนอำจได้ รับกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ควำมเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุนของ กองทุนGoldman Sachs India Equity
Portfolio ได้ ทนั ต่อกำรชำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อควำมเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity อำจจะไม่สำมำรถ
ซื ้อขำยตรำสำรทีก่ องทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลำและรำคำที่เหมำะสม เพื่อกำรชำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหำก
ต้ องกำรจะซื ้อขำยจริง
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ ในกำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) กองทุนอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ค่สู ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ติ ำม
สัญญำดังกล่ำว ทำให้ กำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดควำม
เสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ กองทุนจะเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงินที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถ
ลงทุนได้ (investment grade) จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับกำรยอมรับจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
นอกจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว กำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำอำจมีต้นทุนอยูบ่ ้ ำง โดยจะทำให้ ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จำกควำมเสี่ยงด้ ำนต้ นทุนทีเ่ พิม่ ขึ ้น รวมทังอำจมี
้
ควำมเสี่ยงสภำพคล่องของตรำสำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์นอกตลำดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง กำรทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ แม้ จะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเสีย่ ง) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยน แต่ถ้ำหำกกำรเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่ำของตรำสำรที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อำจหมดโอกำสได้
ประโยชน์ดงั กล่ำวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนกำรเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของกองทุน
5. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน Goldman Sachs India Equity Portfolio ได้ อีกต่อไป
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถที่จะนำเงินไปลงทุนใน กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ได้ อีกต่อไปไม่ว่ำด้ วยกรณี
ใดๆ นัน้ กองทุนอำจพิจำรณำเข้ ำลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่ำได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจทำให้ ค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ ำไปลงทุน
และสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่กองทุนเข้ ำ ไปลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิมได้ ซึ่งอำจทำให้ กองทุนมีกำรรั บรู้ ผลขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุน
หน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity มีนโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน
Goldman Sachs India Equity Portfolio ดังนัน้ ควำมเสี่ยงของกองทุนรวมต่ำงประเทศ จึงถื อเป็ นควำมเสี่ยงของกองทุนเปิ ด
ทีเอ็มบี India Active Equity ซึง่ ผู้ลงทุนควรยอมรับด้ วย

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุน
กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
ตัง้ แต่ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ที่มำ Bloomberg ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2565
คำเตือน : ผลกำรดำเนินงำนในอดีต /ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
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3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
ดังนี ้
3.1. เครื่ องมือกำรกำหนดให้ ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้รับภำระค่ำใช้ จำ่ ย
3.1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee)
กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่องไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
/ หรื อ ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่ำ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตรำสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะ
เปิ ดเผยอัตรำ Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก และหรื อ
ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม และ/หรื อทำงเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดกำรหรื อผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด

ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ Liquidity Fee ทีเ่ รี ยกเก็บจริงได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่เกินอัตรำ
สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำร รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออก และหรื อระยะเวลำ
กำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่ตำ่ กว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรื อ ไม่เกินกว่ำระยะเวลำถือครองที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยในหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรหรื อผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่กำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงื่อนไข และอัตรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำม
ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี)มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee ในวันทำกำรนัน้
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินจิ พิจำรณำเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัท
จัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยที่ถกู เรี ยกเก็บจำก
กองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2) ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) และ/หรื อ ต้ นทุนในกำรปรับ
ใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
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3) ระดับมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรื อระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรถือครองหลักทรัพย์
4) สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
5) พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
6) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดกำรสำมำรถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิม่ เติมจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ำมี) หรื อกำรเพิ่ม
ค่ำธรรมเนียมกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ำมี)
และสำมำรถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจำก Liquidity Fee ทีเ่ รี ยกเก็บได้ จะนำกลับเข้ ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้
เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนทีย่ งั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้
ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่ำงใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ liquidity fee บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ liquidity fee บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่ได้ รับจำก
กองทุนปลำยทำง โดยจะเรียกเก็บตำมสัดส่วนจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็ นไปตำมดุลพินิจของ
บริษัทจัดกำร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ ซึง่ จะดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อกองทุนรวม
ทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด
3.1.2 กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ด้ วยวิธี
Full swing pricing
Partial swing pricing
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้
Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ
• swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
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1. ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซื ้อขำยทรัพย์สินต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยทีถ่ กู เรียกเก็บจำกกองทุน
รวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) และ/หรื อ ต้ นทุนในกำรปรับ
ใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพือ่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพือ่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ ร่วมกับ
เครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี)มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่เกินอัตรำ
สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ ำเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรทีม่ ีกำรใช้
เครื่ องมือ swing pricing และบริษัทจัดกำรจะนำยอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำร
ใด ๆ ที่ได้ ดำเนินกำรหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้ หำกภำยหลังปรำกฏ
ว่ำเช็คค่ำซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบำงส่วนของวันทำกำรนันไม่
้ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้ วย
เช็คทีเ่ รี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตำมดุลยพินจิ ของบริษัทจัดกำร
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินจิ พิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำร ที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็ นกำรใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซื ้อขำย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีคำ่ เกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยทีม่ ลู ค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่ได้ รับจำก
กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึง่ เป็ นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด
3.1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตรำสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรี ยกเก็บ ADLs ในอัตรำสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด
โดยจะอยู่ภำยใต้ กฎระเบียบและหรื อประกำศและหรื อแนวทำงปฏิบตั ิของสำนักงำน ก.ล.ต.และหรื อสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
และหรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจอื่น ทังนี
้ ้ กำรกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยที่ถกู เรี ยกเก็บจำก
กองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2) ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) และ/หรื อ ต้ นทุนในกำรปรับ
ใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพือ่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• กำรกำหนด ADLs threshold มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทั จัดกำรกำหนด โดยบริษัท
จัดกำรจะคำนึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้ อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพือ่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำม
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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เสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี) มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ ำเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรทีม่ ีกำรใช้
เครื่ องมือ ADLs และบริษัทจัดกำรจะนำยอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ ดำเนินกำร
หรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้ แม้ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนของวันทำกำรนันไม่
้ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้
ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผู้ที่ทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ ำ หรื อขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึง่ ที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้
รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ ตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมี
ข้ อกำหนดเพิ่มเติมในกำรเรี ยกเก็บเฉพำะรำยที่ทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ หรื อขำยคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจัดกำรจะกำหนดได้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ ตำมดุลยพินจิ ของบริษัทจัดกำร แต่ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรหรื อ
ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินจิ พิจำรณำเลือกใช้ กำรเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรทีม่ ีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นกำรใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่ำเกินกว่ำ ADLs threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่
มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1) มูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ ำมำกกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ ำน้ อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทังบริ
้ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตำ่ งกัน
• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนำกลับเข้ ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยทีย่ งั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำง
ผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่ำงใด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ ADLs บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำรให้
สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง

รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ ADLs บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่ได้ รับจำก กองทุน
ปลำยทำง โดยจะเรี ยกเก็บตำมสัดส่วนจำกกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ หรื อขำยคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรื อเป็ นไปตำมดุลพินจิ ของบริษทั จัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุน
เป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด
3.2. กำรกำหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจำกัดในกำรรับคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
3.2.1 ระยะเวลำทีต่ ้ องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period)
กองทุนรวมทัว่ ไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำขันต
้ ำ่ ตั ้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้ องแจ้ ง
บริษัทจัดกำรล่วงหน้ ำเป็ นเวลำสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำกำร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• บริษัทจัดกำรจะกำหนดระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ ตำมดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำร รวมถึงแจ้ งมูลค่ำกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีเ่ รี ยกเก็บ
จริงได้ ตำมดุลยพินจิ ของบริษัทจัดกำร แต่ไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำขันต
้ ำ่ ที่กำหนดไว้ ในโครงกำรโดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรหรื อผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรอำจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรื อเครื่ องมืออืน่ ๆ โดยพิจำรณำจำกสภำพ
คล่อง และ/หรื อตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนัน้ ว่ำกำรใช้ Notice period เพียงเครื่ องมือเดียวอำจไม่
เพียงพอในกำรแก้ ไขปั ญหำสภำพคล่องของกองทุน ซึง่ อำจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง อันได้ แก่
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถำนกำรณ์ที่เห็นว่ำต้ องชดเชยต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกำรขำยในปริมำณที่มำกหรื อ
รำคำที่ไม่เหมำะสม และหรื ออำจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง อันได้ แก่ Redemption Gate ใน
กรณีที่ได้ รับชำระค่ำขำยหลักทรัพย์ไม่ทนั หรื อไม่เพียงพอต่อกำรไถ่ถอน เพื่อเป็ นกำรชะลอกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรื ออำจ
ต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือ Side pocket เมื่อตรำสำรผิดนัดชำระหนี ้ หรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล หรื ออำจ
ต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง อันได้ แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีกำรกระทบต่อสภำพคล่อง
โดยรวมของกองทุน และกำรใช้ Suspension of Dealings จะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยงั คงอยูใ่ นกองทุนเป็ น
สำคัญ
ข้ อสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ ต้องใช้ เครื่ องมืออื่นด้ วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกบั คำสัง่ ที่ได้
จำก Notice period นันเช่
้ นเดียวกับคำสัง่ ที่ได้ ตำมปกติในวันที่ทำรำยกำรด้ วย ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period
ร่วมกับเครื่ องมืออื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
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และหรื อเครื่ องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำรและไม่ตำ่ กว่ำมูลค่ำขันต
้ ำ่ ที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยในหนังสือ ชี ้
ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำรหรื อผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี)มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Notice period ในวันทำกำรนัน้
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินจิ พิจำรณำเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ และกำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพือ่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ notice period บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำร
ให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง

รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ notice period บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่ได้ รับจำก
กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอำจจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นไปตำม
ดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อ
กองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด
3.2.2 เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
กองทุนรวมทัว่ ไป
เพดำน Redemption Gate ขันต
้ ำ่ ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดำน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำกำร ในแต่ละ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• บริษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
คำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำกำร ในแต่ละ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธี
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ที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่ำว Redemption Gate
จะใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของ
ั้
กองทุนมีคำ่ เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่ มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ ในโครงกำร
• คำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษทั จัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับก่อน-หลัง
ของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้
ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรจะทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ ำ
• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดกำรอำจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่น
ได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรำ Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร แต่ไม่ตำ่ กว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำที่ระบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงกำร ทังนี
้ ้
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้ แก่ กำรยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่กำหนด กำรใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่วมกับ Redemption Gate
เป็ นต้ น (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิกคำสัง่ ขำย
คืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
ค่ ้ ำงอยูใ่ นรำยกำร และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคำสัง่ โดยไม่ชกั ช้ ำ
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี) มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินจิ พิจำรณำเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรทีม่ ีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดกำรอำจกำหนดเงื่อนไขเพือ่ บ่งชี ้สถำนกำรณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ
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ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ควำมผันผวนในตลำดซื ้อขำยทรัพย์สิน
2. สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สนิ ลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่ำสภำพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ
Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
ดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง

รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่ได้ รับจำก
กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอำจจะได้ รับชำระเงินจำกคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก เฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อ
เป็ นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้
หัวข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด
3.3.กำรกำหนดวิธีกำรคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวม มีกำรลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อมูลค่ำทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปั ญหำขำด สภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ บลจ. สำมำรถใช้ วิธีกำรคำนวณมูลค่ำ หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ น 0 และให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่มีชื่อ อยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่ได้ บนั ทึกมูลค่ำดังกล่ำวเป็ นผู้มีสิทธิที่จะได้ รับเงินภำยหลังจำก ที่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สิน
นันได้
้
3.4. กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษทั จัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผัน
เวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้ อง
ระงับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรม และเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมปฏิบตั ติ ำม ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่
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รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรหยุดรับคำสัง่ ดังกล่ำวจะเป็ นกำรรักษำประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำร
จะประกำศล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันก่อนกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่
บริษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 3 วัน
นับแต่วนั ที่ประกำศหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรใช้ เครื่ องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องตำมแต่ละสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม ซึง่ เป็ นไป
ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร

4.สิทธิและข้ อจากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
4.1 กำรนับคะแนนเสียงเมื่อมีกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 นัน้ เว้ นแต่
เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว บริ ษัทจัดกำรจะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้ เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
4.2 ข้ อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดในกำรใช้ สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้ มว่ำอำจจะเกิดขึ ้น (ถ้ ำมี)
4.3 วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองทีน่ ำยทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริษัทจัดกำรมำก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคำ
ขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ในวันทีย่ ื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับคำขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
ทังนี
้ ้ นำยทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันกำรโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทำงไปรษณีย์ภำยใน 4
วันทำกำรถัดจำกวันที่นำยทะเบียนได้ ทำกำรโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หำกบริษัทจัดกำรไม่ได้ รับกำรทักท้ วงใด ๆ จำกผู้ถือ
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หน่วยภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทำงบริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวถูกต้ อง
แล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนไปยังผู้รับโอนภำยใน 15
วันนับแต่วนั รับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ ำที่จะต้ องมำรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมกำหนดเวลำที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมำย
ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ตำมปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพือ่ ประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้มถี ิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรื อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึง
สำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อ
รับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5) กอง
ทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรื อจำหน่ำยให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั
ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมที่บริษัทจัดกำรกำหนด ยกเว้ นกำรโอน
เปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
ก)
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข)
กรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ศำลหรื อโดยผลของกฎหมำย
ค)
กรณีที่เป็ นกำรโอนทำงมรดกหรื อทำงพินยั กรรมให้ กบั ทำยำทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตำมพินยั กรรม
ง)
กรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
4.4 กำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหรื อขำยกองทุนนี ้แล้ ว สำมำรถได้ รับเอกสำร ดังนี ้
4.4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นกำรซื ้อผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
4.4.2 ใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหรื อขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งควำมประสงค์ตำมวิธีกำรที่บริษัท
จัดกำรกำหนด
4.5 ช่องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม
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ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
4.6 ช่องทำงและวิธีกำรร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่
กระบวนกำรดังกล่ำว
4.6.1 บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
4.6.2 สำนักงำน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
4.6.3 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนรำษฎร์ บรู ณะ เเขวงรำษฎร์ บรู ณะ เขตรำษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6
4.7 ภูมิลำเนำในประเทศไทย เพือ่ กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็ นภูมลิ ำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
5.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนทหำรไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด มีกำรควบรวมสองบริษัทเข้ ำ
ด้ ว ยกั น โดยด ำเนิ น กำรภำยใต้ ชื่ อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด กำรกองทุ น อี ส ท์ ส ปริ ง (ประเทศไทย) จ ำกั ด ซึ่ ง มี ผ ลตัง้ แต่ วัน ที่
11 กรกฎำคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท (สองร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน โทร.1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ ประธำนกรรมกำร
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมกำร
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมกำร
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมกำร
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์
กรรมกำร
รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมกำรผู้จดั กำร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยำงค์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยพัฒนำและวำงแผนกลยุทธ์
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4. คุณ Phanindra Prabhala
5. คุณนฎำ
อิบรำนันท์
6. คุณปนัดดำ ตัณฑ์ชำญชีวิน
7. คุณยิ่งยง
เจียรวุฑฒิ

รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและธนบดีธนกิจ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยจัดกำรลงทุน

5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
Mr. Yingyong Chiaravutthi
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยจัดกำรกองทุน
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
Mr. Teerasan Dutiyabodhi
ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหนี ้และบริหำรเงิน
3. คุณวิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
Mr.Visit Chuenratanakul
ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหนี ้และบริหำรเงิน
4. คุณพัชรำภำ มหัทธนกุล
Ms.Patcharapa Mahattanakul ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรทุน
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
Mr. Smith Sakkamjorn
ผู้จดั กำรกองทุน ตรำสำรทุน
6. คุณดำรำวรรณ ประกำยทิพย์ Ms. Darawan Prakaitip
ผู้จดั กำรกองทุน อสังหำริมทรัพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนำ Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่ำงประเทศ
8.คุณพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์ Ms. Pornsajee Worasuttipisit
ผู้จดั กำรกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่ำงประเทศ
9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยำงค์
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

ประวัติการศึกษา
2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด

ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ความเสี่ยง

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
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นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2564 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการสาขา
2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
บัญชี
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
กองทุน

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

ติ ด ตามภาวะตลาดเงิ น
ต ล า ด ทุ น แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2552 - 2553 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)
เจ้ าหน้ าที่ชานาญการส่ วนซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล
2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน กรุงไทย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายซือ้ ขายหลักทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรั พย์
ไอทีเอฟ
เจ้ าหน้ าวิเคราะห์ สินเชื่ออาวุโส
2560 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2545 – 2560 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
ห นี ้ แ ล ะ ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบการวิ เ คราะห์
เ ป รี ยบ เ ที ย บ ติ ด ต าม
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นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล

นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุข
วัฒนา

2537 ปริญญาโท
MBA, Seattle University
2535 ปริญญาตรี
บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

'ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
New York University, U.S.A.ปริญญา
ตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต (ป.
อบ) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน
2564 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี ล งทุ น และ
บริ ห ารการลงทุ น ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด
ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ น า ข้ อ มู ล ม า
วิ เ คราะห์ ประกอบการ
2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการลงทุน ภายใต้ กรอบการลงทุนที่
กาหนด
2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
SVP, ฝ่ ายจัดการกองทุน
2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนธนชาต
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุน
2562 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ ายกองทุนต่ างประเทศ
2546 -2562 กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการ (กบข.)

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

2559-2562 ผู้อานวยการ หัวหน้ าฝ่ าย
บริหารความเสี่ยง
2548-2559 ผู้อานวยการ หัวหน้ าฝ่ าย
บริหารตราสารหนี ้
2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนีแ้ ละฝ่ าย
การลงทุนต่ างประเทศ
2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
2542- 2544Treasury Department ,
Standard Chartered Bank

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

-ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2539 -2542 เจ้ าหน้ าที่การลงทุน ฝ่ าย
บริหารเงินสารอง ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย
-กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

-CFA level I
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
-รักษาการผู้จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
อาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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-ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุ งเทพจากัด
(มหาชน)
-ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นางรัชนิภา พรรคพานิช

ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis
University, USA

- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ การลงทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
-กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธน
ชาต
- เจ้ าหน้ าที่บริหารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้ าส่ วนศูนย์ ซอื ้ ขายตราสารหนี ้
ไทย
-ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นายศตนนท์ ทัน

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

-ผู้ช่วยผู้ชานาญการธนาคารกรุงเทพ
จากัด(มหาชน)
- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

-ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาตEquity
Trader ( Equity & TFEX ) KTB
-Institutional Sale Phillip securities
-Institutional Sale Trinity securities
-Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

-ปริญญาโท Msc. Finance,
Thammasat University
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธน
ชาต

-CFA Level 1
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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-CISA Level 1

- 2561 EQUITY FUND MANAGER,
SCBAM
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วีรชัย จันเป็ ง

- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-CFA

-2554 VALUATION & BUSINESS
MODELING CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
- กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด ผู้จัดการ
กองทุน
- 2563-2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ผู้จัดการกองทุน

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ดาเนินการลงทุนให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ และ
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
ผู้จัดการกองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ ฝ่ ายตราสารทุน
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน
2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ
จากัด หัวหน้ าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย จากัด
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน

เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

- ปริญญาโท M.Sc. in Financial
Investment and Risk Management
(FIRM) (Distinction, International
Program) The National Institute of
Development Administration (NIDA)

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ าหลักทรัพย์
- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุน

- 2559-2565 Senior Fund Manager
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บลจ. ทิสโก้ จากัด
- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor,
International Program) Thammasat
University

- 2559 Fund Manager
บลจ. วรรณ จากัด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช

- 2556-2559 Fund Manager
บล. ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)

- CFA Level II

- 2556 Fund Manager
บล. เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จากัด
- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด

5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ที่ บริษัทจัดกำร แต่งตั ้ง หรื อทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ที่ www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523
นอกจำกหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
6. ข้ อมูลอื่น ๆ
การซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ที่สนใจลงทุนสำมำรถลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ได้ ทกุ วันทำกำรด้ วยวิธี
6.1 ทำรำยกำรที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
6.2 ทำรำยกำรผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
6.3 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
6.4 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
6.5 วิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรจัดให้ มีขึ ้นในอนำคต
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ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หำรโดย บลจ.อีสท์สปริ ง สำมำรถกรอกใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนำเอกสำรประกอบมำ
ติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สำนักงำนใหญ่หรื อสำนักงำนสำขำของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ำมี) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
3. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำร
3. สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
เคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ ร่วมกับ
4. ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และ
บัญชีกองทุน
เงื่อนไขกำรลงนำม
5. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนำจ
7. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมำยเหตุ 1. เอกสำรประกอบกำรแสดงตัวตนของลูกค้ ำ ลูกค้ ำต้ องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุน อำจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตำมที่บริษทั จัดกำรหรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ กำรยกเลิกรำยกำรซื ้อ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หำกรำยกำรดังกล่ำว
ได้ ดำเนินกำรตำมคำสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื อ้ ขำย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ น
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน
นิยาม
วันทำกำร
หมำยถึง วันทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร ภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด
วันทำกำรของกองทุนหลัก หมำยถึง วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทำกำร
ที่สำมำรถทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
วันทำกำรซื ้อขำย
หมำยถึง วันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวันทำกำรตำมปกติของทังบริ
้ ษัทจัดกำรและของกองทุนหลัก หรื อ
ตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม
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การซือ้ หน่ วยลงทุน :
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ ต่อไป
รำคำขำยหน่วยลงทุน
หมำยเหตุ

1 บำท
1 บำท ขึ ้นไป*
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

* สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น
วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สำนักงำนใหญ่ หรื อสำนักงำนสำขำ (ถ้ ำมี) ของบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรำยละเอียด
และข้ อควำมต่ำง ๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้ บริ กำรอื่น ๆ ที่ต้องกำรให้ ครบถ้ วนชัดเจน
และยื่นเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้ อมหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น
2) สำหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรแล้ ว สำมำรถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active
Equity ได้ ที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว
หรื อสำเนำหลักฐำนใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนมำแสดงเป็ นหลักฐำน หรื อ เปิ ดผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร หรื อ
ระบบอื่นใด ที่สำมำรถให้ บริกำรได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชำระด้ วยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30 น.
ชำระด้ วยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนกำหนด

2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
3. คำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
4. เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
(เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
หมำยเหตุ * ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
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กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำสั่งซื ้อ และ
ระบุจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดรำฟต์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดกำรหรื อ
สำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่รับคำสัง่ ซื ้อเท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพำะ ระบุจำนวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ ำนหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณำสัง่ จ่ำย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณำสัง่ จ่ำย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ำยตำมที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกำหนด
ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้ บริ กำรดังกล่ำว
แล้ ว สำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้ องลงนำมในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร (หรื อเอกสำรอื่นที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด) แสดงควำม
ยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรี อยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกร
ไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดกำรให้ สำมำรถหัก
บัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไว้

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ ว ยตนเองผ่ ำนอิ น เตอร์ เน็ ต ของบริ ษั ท จัด กำร(www.eastspring.co.th) หรื อ กรอก “ใบค ำขอใช้ บ ริ ก ำรกำรวำง
แผนกำรลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรเปิ ดบัญชีไว้ เท่ำนัน้ หรื อติดต่อสอบถำมได้ ที่บริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่ำนจะ
ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อดังกล่ำว ท่ำนจะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกธนำคำรเจ้ ำของบัญชีที่ท่ำนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรนีไ้ ด้ ทุกวันทำกำรของบริ ษั ทจัดกำร จนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดกำรจะจัดให้ มีกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนกำรทำรำยกำรทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนำมในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร (หรื อเอกสำรอื่ นที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด) แสดงควำมยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยำ ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษทั จัดกำรให้ สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกของ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** รำยกำรซื ้อที่ทำรำยกำรหลังเวลำทำกำร ระบบจะเก็บคำสัง่ ไว้ เพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เวลำทำกำร
อำจแตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรทีเ่ ลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทำกำรเป็ นวันทำกำรซื ้อขำยและ
ทำรำยกำรภำยในเวลำทีก่ ำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนันหำกวั
้
นทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำร
ซื ้อขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยหลังเวลำทีก่ ำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
ทังนี
้ ้ เวลำทำกำรอำจแตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
คำสัง่ ขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้

มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรขำยคืนแต่ละครัง้
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บำท ขึ ้นไป*
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำด้ วยทุกครัง้ ที่ทำกำรสัง่ ขำยคืน กรุณำกรอกใบคำสัง่ ขำย
โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรจะได้ รับ หรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้
บริกำรดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่ำๆกัน โดยกำหนดคำสัง่ ขำยหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.eastspring.co.th)หรื อด้ วยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึ ้นในอนำคต หรื อติดต่อ
สอบถำมได้ ที่บริษัทจัดกำร

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ ปี รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ลกู ค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำรได้ ทุกวันทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำรจนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิ ที่ต้องกำรจะได้ รับจำกกำรขำยคืนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน
มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขำยคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขำยหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ ขำยเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป กรณีที่วนั ทำกำรเป็ น
วันทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หำกวันทำ
กำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยหลังเวลำที่กำหนด จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนใน
วันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ทังนี
้ ้ เวลำทำกำรอำจ แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรที่เลือกใช้
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การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้ วยวิธีกำรตำมคำสั่งที่ระบุไว้ ในแบบคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุนหรื อตำมที่แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดกำรซึง่ สำมำรถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีหรื อตำมที่แจ้ งไว้
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำร
กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุด ทำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ วใน
โครงกำร)
(ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะนำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบคำขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะนำเช็คเข้ ำบัญชีหรื อตำมที่แจ้ งไว้ ให้ ท่ำนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำ งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำร
ชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ ว ในโครงกำร) ที่คำสั่งขำย
สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในช่วงเวลำรับเช็คตำมประกำศของธนำคำร
(ปั จจุบนั บริษัทจัดกำร สำมำรถชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ภำยใน 4 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
นำยทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน จะออกเช็ค ในนำมผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน และส่ งเช็ค ให้ ตำมที่ อ ยู่ที่ ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญ ชีท ำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ
ดังกล่ำวไว้ แล้ วในโครงกำร) ที่คำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนินกำรได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกำรโอนเงินด้ วยวิธีบำทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบ
คำสัง่ ขำยให้ ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงจ ำนวนวัน ในกำรรั บ เงิ น ค่ ำ ขำยคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ ง ให้ ท รำบล่ ว งหน้ ำ ใน
www.eastspring.co.th หรื อปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนบริ ษัทจัดกำร และสำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และ
สำขำ หรื อช่องทำงอื่น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยันดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทำง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทำกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลำยทำงก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
ในกรณีที่ทำรำยกำรภำยหลังเวลำทำรำยกำรที่กำหนดในตำรำงหรื อในกรณีที่ทำรำยกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
India Active Equity ภำยในเวลำตำมที่กำหนด แต่นอกเวลำทำกำรสับเปลี่ยนของกองทุนปลำยทำง ให้ ถือว่ำรำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรนอกเวลำทำกำรและให้ ถือเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทำกำรเป็ นวันทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนด จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
หำกวันทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยนอกเวลำที่กำหนด จะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุนใน
วันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ

1 บำท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย
(โปรดดูตำรำงกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5
ทิง้ และปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำร ตำมเวลำที่กำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงิน * หรื อ จำนวนหน่วยที่ต้องกำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนต้ น
ทำง และชื่อกองทุนปลำยทำงให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้
บริกำรดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่ำๆ กัน โดยกำหนดคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.eastspring.co.th) หรื อวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึ ้นในอนำคต
หรื อติดต่อสอบถำมที่บริษัทจัดกำร
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริกำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำและ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสำมำรถทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
ได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำยของบริ ษัทจัดกำรจนถึง เวลำ 15.30 น.**โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตน
ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ำงบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “อีสท์สปริ ง” ภำยใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อ ศูนย์ที่ปรึ กษำกำรลงทุน ของ บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุน ปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน หรื อ ท ำกำรเปิ ดบัญ ชีกองทุน ปลำยทำงด้ วยตนเองทำงอิ นเทอร์ เน็ตที่
www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวยเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป โดยกรณี
ที่วนั ทำกำร เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำย
นัน้ หำกวันทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำยหรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยนอกเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำ
หน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

หน่ วยลงทุน

India Active Equity

ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

India Active Equity

การจ่ ายเงิน
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทำ
กำรในต่ ำ งประเทศของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ กำรจัด กำรกองทุน ต่ ำ งประเทศที่ มี
ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำร
กองทุน รวมได้ ระบุเ กี่ ยวกับ วัน หยุดท ำกำรในต่ ำงประเทศดังกล่ ำวไว้ แล้ วใน
โครงกำร
(ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4วัน
ทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตาราง
ดังนี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

ทีเอ็มบี India Active Equity

ทหำรไทยธนรัฐ, ทหำรไทยธนบดี,
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T*

ทหำรไทยธนรัฐ, ทหำรไทยธนบดี,
ทีเอ็มบี India Active Equity
T
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
หมำยเหตุ : * ใช้ รำคำรับซื ้อคืน (Bid Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ รำคำขำย (Offer Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทำรำยกำร (ภำยในเวลำทีก่ ำหนด)
T*
= วันทำกำรซื ้อขำย (ภำยในเวลำที่กำหนด)
T* +3 = สี่วนั ทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตำรำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อประกำศใน www.eastspring.co.th หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการ ที่นอกเหนือจากตารางข้ างต้ น
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักกำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ น
ทำง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลำยทำง) ทังนี
้ ้กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน
ของวันทำกำรก่อนหน้ ำวันรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำง เว้ นแต่วนั ทำกำรดังกล่ำวเป็ นหยุดทำกำรซื ้อขำยของ
กองทุนปลำยทำง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทำกำรซื ้อขำยของกองทุนปลำยทำงที่ถงึ เร็ว
ที่สดุ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (รำยละเอียดในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตำมที่บริษัทจัดกำรกำหนด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลำในกำรสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น โดยไม่เกิน
ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงตำมทีก่ ำหนดไว้ ในโครงกำรกองทุนต้ นทำง
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ทั ง้ นี ้ หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงวั น หยุ ด ที่ มิ ใ ช่ วั น ท ำกำรซื อ้ ขำยสั บ เปลี่ ย นดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท จั ด กำรจะแจ้ งให้ ทรำบ ใน
www.eastspring.co.th หรื อปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนบริ ษัทจัดกำร และสำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และ
สำขำ หรื อช่องทำงอื่นใด
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สาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรั บซือ้
คืน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
1) กรณีที่ทำรำยกำรซื ้อ ขำยคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยในเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำย ให้ ถือว่ำเป็ นกำร
สัง่ ซื ้อ ขำยคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ ในรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ
วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย ซึ่งจะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
2) กรณีทำรำยกำรซื ้อ ขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำย หรื อในวันหยุดทำกำรซื ้อ
ขำย ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสั่งซื ้อ ขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ ท่จี ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำ
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกำ
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำใน
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1) – ข้ อ 4)
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรง
หรื อทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
- บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดกำรอำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวเมือ่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้ มีกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงกองทุนบำงกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่ำงประเทศ เป็ นต้ น
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- บริ ษัทจัดการอาจปฏิ เสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
ก) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรำยใดถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คำสั่งซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชำติไทยและมีภูมิลำเนำหรื อถิ่นที่อยู่ในต่ำงประเทศที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 10 ล้ ำนบำท
หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่ำวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ำรวมกันมำกกว่ำ 10 ล้ ำนบำท
ค) ในกำรซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดกำรได้ พิจำรณำ
แล้ วเห็นว่ำกำรสั่งซือ้ ดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรบริ หำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ โดยบริ ษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทุน และ/หรื อจำนวนเงินของกำรสัง่ ซื ้อดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดกำรอำจหยุดรับคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวรเมื่อบริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำในบำง
สถำนกำรณ์กำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรื อต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทจัดกำรเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร หรื อเห็นควรให้ รับคำ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตำมปกติ โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันก่อนกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร โดยประกำศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงที่เข้ ำถึงได้ ง่ำยและทั่วถึง และแจ้ งให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกำศหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่อง
1. ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หำกเป็ นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรำยเดียวหรื อกลุ่มเดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดกำรจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวเต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริกนั
ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจำกนี ้
ยังปรำกฎด้ วยว่ำในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
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ลักษณะที่คล้ ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ ถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ
มี สถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุน รวมนัน้ จะได้ รั บ ผลกระทบที่
สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำยทรัพย์สนิ
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำก
และเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำและ FFI ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้
กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
อำจทำให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิต ำมหลักเกณฑ์และ
ข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัด กำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระ
ผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริ ษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดกำร ให้ กบั
หน่วยงำนของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทรำบควำม
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรื อกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อ
ที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
ข้ อ มูลที่ เ คยให้ ไว้ มี กำรเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น ำส่ ง หลัก ฐำนเพื่ อ ยื น ยัน กำรเข้ ำร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมำยต่ ำ งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ ำ สถำบัน กำรเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำร
กำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้
ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทำให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำ
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดกำรและกองทุนมีกำรดำเนิ นกำรที่ ไม่ สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึง่
ในทำงปฏิบตั ิบริ ษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดกำรจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คล
ที่กองทุนทำธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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บริษัทจัดกำรอำจต้ องรำยงำนไปยังนิติบคุ คลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ทำธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่ำ”
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้ำ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิน นำยหน้ ำค้ ำหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ
(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่ำว) ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity เข้ ำลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและ
รำยละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใดรำย
หนึ่งถือครองกองทุน (ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตำมที่นิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตำมคำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่ำว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity และปฏิบัติตำมเกณฑ์ และข้ อบังคับ ของกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ องต่อ ไป ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรต้ องอำจขอข้ อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ เพื่อนำส่งนิติบคุ คลดังกล่ำวด้ วย ไม่ว่ำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่ำวในวันรำยงำนหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ กองทุน
และนิติบคุ คลทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตำมเกณฑ์ของข้ อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คำยินยอมกับผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำร
ร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ นด้ วย)
นอกจำกนี ้ บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ ำลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ำมหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ควำมร่วมมือกับบริษัทจัดกำรกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในกำรปฏิบตั ิตำม
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
ำงประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงกฎหมำยฟอกเงิน
กฎหมำย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจำกกำรลงทุนดังกล่ำวอำจทำให้ บริ ษัทจัดกำร กองทุนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่สำมำรถ
ปฏิ บัติ ต ำม ตำมกฎหมำยและข้ อ ก ำหนดอัน เกี่ ย วกั บ ข้ อ ห้ ำ มโดย ส ำนัก งำนควบคุม ทรั พ ย์ สิ น ในต่ ำ งประเทศ
กระทรวงกำรคลังสหรัฐอเมริกำ (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรำกฏในรำยชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตำมเกณฑ์ของ OFAC หรื อ
ตำมข้ อ ห้ ำ มซึ่งก ำหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act,
หรื อ ข้ อ จ ำกั ด ที่ ก ำหนดโดย OFAC หรื อ ข้ อ จ ำกั ด ที่ ก ำหนดโดย European Union Money Laundering Directive
รวมถึงกฏหมำยใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ง เกณฑ์ และรำยชื่อดังกล่ำวอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภำยหลัง
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่ำตนไม่มีลักษณะต้ องห้ ำม ตำมข้ อจำกัดดังกล่ำวข้ ำงต้ นก่อนเข้ ำลงทุนใน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity (กองทุน)
อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หำกต่อมำภำยหลังบริ ษัทจัดกำรพบว่ำผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่ำวมีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใด (รวมถึงผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่ำน Omnibus Account) ปฏิเสธกำรให้ ควำมร่ วมมือและ/
หรื อปฏิเสธกำรให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่บริ ษัทจัดกำรร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ ำข่ำยและ/หรื อมี
ควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรื อมีคุณสมบัติ และ/หรื อดำเนินกำร/ไม่ดำเนินกำรอื่นใด อันมีผลหรื ออำจมีผลให้ บริษัท
จัดกำรและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตนและ/หรื อข้ อกำหนด/
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมำย อำจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลำลงทุน) บริ ษัทจัดกำรจะ
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบัติหรื อกระทำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริ ษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ กำรและดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่บริ ษัทจัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่
สำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวมำใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องควำมเสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตรำสำรภำครัฐไทย / ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก
ขึ ้นไป
2. ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือตำ่ กว่ำสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
3. หน่วย CIS
4. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
หรื อ เงินฝำกธนำคำรออมสิน

5. ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ที่ผ้ ู
ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อสำขำของธนำคำรพำณิชย์ ต่ำงประเทศที่ได้ รับ
อนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตำม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผ้ อู อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำร
เพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อใน
ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตั ้งขึ ้นไม่วำ่ ตำมกฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่ำวซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหุ้นออก
จำกกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลำดซื ้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรื อผู้มีภำระผูกพันมี
ภูมิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale )
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูง
กว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำ
ใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรื อผู้มีภำระผูกพันมี
ภูมิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
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6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง
ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนันในต่
้ ำงประเทศ หรื อ
ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ หรื อ
เป็ นตรำสำร Basel III
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ใน benchmark + 5%
6.4.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตำม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำร
ดังกล่ำวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตำมข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขำยหรื ออยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำย ใน
กระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรื อของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อใน
ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำง
พื ้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงที่สำนักงำนกำหนด
7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำง
พื ้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. กำรลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจกำรใดกลุม่ กิจกำรหนึ่ง

ไม่จำกัดอัตรำส่วน
รวมกันไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ของสถำบันกำรเงินไทย
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
(ไม่รวมถึงเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำ
จำกคู่สญ
ั ญำตำม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
รวมกันไม่เกิน 25%
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ก.ค.62 – พ.ค.63

เรียกเก็บจริง
ก.ค.63 – พ.ค.64

เรียกเก็บจริง
ก.ค.64 – พ.ค.65

1. ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้ จำ่ ย
รวมทังหมดที
้
่
ประมำณกำรได้
ไม่เกิน 2.5145
1.7427
1.7636
1.7881
(ร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ)
ค่ำธรรมเนียมกำร
ไม่เกิน 2.1400
1.6037
1.6017
1.6050
จัดกำร
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เกิน 0.1070
0.0321
0.0320
0.0321
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำย
ไม่เกิน 0.2140
0.1069
0.1299
0.1510
ทะเบียน
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยทีป่ ระมำณกำรไม่ได้
ค่ำภำษีเงินได้
0.0007
0.0005
0.0008
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เรี ยกเก็บจริง
1.7434
1.7641
1.7889
ทังหมด
้
หมำยเหตุ 1.อัตรำตำมโครงกำร / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มแล้ ว
2.ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ คิดรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนแล้ ว
3.ในกรณีที่กองทุนรวมต่ำงประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบำงส่วน เพื่อเป็ นค่ำตอบแทน
เนื่ อ งจำกกำรที่ ก องทุ น น ำเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ ำ งประเทศ ( loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษั ท จัด กำรจะ
ดำเนินกำรให้ เงินจำนวนดังกล่ำวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
เรียกเก็บ
อัตราตาม
จริง
เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
โครงการ
ก.ค.62
18 พ.ค. 63
3 ส.ค 63
(ร้ อยละของ
–
–
มูลค่ าหน่ วย 17 พ.ค.
31 ก.ค 63
พ.ค 64
ลงทุน)
63
ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยหน่วยลงทุน /
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
1.50
ไม่เกิน 1.50
สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ ำ 1
ค่ำธรรมเนียมกำร
รับซื ้อคืนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ลงทุน
ส่วนต่ำงมูลค่ำ
หน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยก
เก็บจำกผู้ทำ
ไม่เกินร้ อยละ
รำยกำรนี ้ เมื่อมีกำร
ไม่เรี ยกเก็บ ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
0.25
สัง่ ซื ้อ ขำย หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (เก็บเข้ ำ
กองทุน)2
5 บำท ต่อ 5 บำท ต่อ
5 บำท ต่อ
5 บำท ต่อ
หน่วย
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำร
หน่วยลงทุน
ลงทุน
1,000 หน่วย 1,000 หน่วย
โอนหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
1,000
หน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

เรียกเก็บจริง
14 ก.พ 65
30 เม.ย 65

เรียกเก็บจริง
1 พ.ค 65
–
5 มิ.ย 65

1.00

1.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ต่ อ)
อัตราตามโครงการ
(ร้ อยละของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง
6 – 30 มิ.ย 65

เรียกเก็บจริง
*สาหรับรายการที่มีผล
ตัง้ แต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2565 เป็ น
ต้ นไป

ไม่เกิน 1.50

0.75

*1.50

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรี ยกเก็บจำกผู้ทำรำยกำรนี ้ เมื่อมีกำร
สัง่ ซื ้อ ขำย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ ำกองทุน)2

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ 1

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

75.16%

หมายเหตุ
1.บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ำกัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมกำรคิดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บจำกผู้ทำรำยกำรนี ้ เรี ยกเก็บเฉพำะเมื่อมีกำรสั่งขำย หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจำกกองทุน และจะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของกองทุน ทัง้ จำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ตำมที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

- 55 -

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
ข้ อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565
จำนวนเงินต้ นและ
มูลค่ ำตำมรำคำตลำด (บำท)
จำนวนหุ้น/หน่ วย
เงินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝำกธนำคำร
หน่ วยลงทุนต่ ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
กองทุน Goldman Sachs India Equity Port Class I Fund
รวมหน่ วยลงทุนต่ ำงประเทศ
ทรัพย์สินอืน่
หนี ้สินอืน่
มูลค่ ำทรั พย์ สนิ สุทธิ
จานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

% of NAV

15,221,106.47

1.59%

15,221,106.47

1.59%
97.83%

848,668

938,054,138.09

97.83%

938,054,138.09
34,544,342.05

97.83%
3.60%

-28,976,139.64

-3.02%

958,843,446.97
78,137,077.85

100.00%

12.2713
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ผลกำรดำเนินงำนระหว่ ำงงวดปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
งวดปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่

31 พ.ค. 65

31 พ.ค. 64

29 พ.ค. 63

31 พ.ค. 62**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้ นงวด (บาท/หน่วย)

12.5061

7.2882

9.4998

9.9994

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นงวด (บาท/หน่วย)

12.2713

12.5061

7.2882

9.4998

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

-1.88%

71.09%

-23.34%

-5.00%

เกณฑ์ มาตรฐาน 1***

11.08%

70.41%

-23.94%

1.16%

เกณฑ์ มาตรฐาน 2***

1.40%

73.56%

-24.32%

2.47%

มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ ต้ นงวด (ล้ านบาท)

266

454

951

269

มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ สิ ้นงวด (ล้ านบาท)

959

266

454

951

มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ เฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้ านบาท)

540

356

773

759

มูลค่าซื ้อขายสุทธิ รวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้ านบาท)

+786

-410

-343

+989

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี * (Average redemption rate)

0.73%

1.05%

0.33%

0.12%

* เป็ นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ เฉลี่ย
** จาก 11 มิ.ย. 61 ถึง 31 พ.ค. 62
TMBINDAE

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

80.00%

60.00%

46.18%
40.00%

36.99%

22.72%

20.00%

0.00%

-20.00%

-40.00%

-60.00%
12-Jun-18

ผลกำรดำเนินงำนของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

31-May-22

ณ วันที่

31 พฤษภำคม 2565
ย้ อนหลัง 3 เดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน ย้ อนหลัง 1 ปี

ร้ อยละต่ อปี

ย้ อนหลัง 3 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุน

(31 พ.ค. 62)

(11 มิ.ย. 61)

(28 ก.พ. 65)

(30 พ.ย. 64)

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity

-8.35%

-13.09%

-1.88%

+8.90%

+5.29%

เกณฑ์ มาตรฐาน 1***

+0.59%

-5.30%

+11.08%

+13.04%

+10.03%

เกณฑ์ มาตรฐาน 2***

-4.12%

-6.63%

+1.40%

+10.15%

+8.25%

(31 พ.ค. 64)

หมายเหตุ : การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั ้งนี ้ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note***
เกณฑ์ มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI India IMI Net Return Unhedged ปรั บด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
เกณฑ์ มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI India IMI Net Return Unhedged สกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.eastspring.co.th)
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษัทจัดกำร ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity
ทังนี
้ ้ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี India Active Equity เมื่อมีควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื ้อขำย
ล่ ว งหน้ ำ และผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุ น โดยค ำนึ ง ถึ ง ประสบกำรณ์ ก ำรลงทุ น
วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดควำม
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบข้ อมูลกำรลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดกำรได้ ที่บริ ษัท
จัดกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สำมำรถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น กำรท ำธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่ำน
เครือข่ำย Internet ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดกำรอนุญำตให้ พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ
ประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้ บริ ษัททรำบ เพื่อที่
บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับและดูแลกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงกำรได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.eastspring.co.th”
“กำรพิจำรณำร่ ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นกำรแสดงว่ำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงควำมถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

26 กรกฎำคม 2565
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