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กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity 
Portfolio (กองทุนหลกั) ในรูปของสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐั ดังนัน้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity อำจ
ลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึ่งผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดร้บัก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงิน
คืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได ้เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำรส์หรฐั  มีแนวโนม้อ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทุนอำจ
พิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่ เ ก่ียวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยน ( FX 
Derivatives) บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสดัส่วนที่นอ้ย หรืออำจพิจำรณำไม่
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลล่ำรส์หรฐั มีแนวโนม้แข็งค่ำ 

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด          
ทีเอ็มบี India Active Equity เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของ          
ผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุได ้
กองทุนหลกัอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึง
เหมำะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรบัควำมเสี่ยงไดม้ำกกว่ำผูล้งทนุทั่วไป ผูล้งทนุจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีควำมเขำ้ใจในควำมเสี่ยงของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ และผูล้งทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงคก์ำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของ       
ผูล้งทนุเอง 

กองทุนหลักที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ไปลงทุนมีกำรลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศอินเดีย          
ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย    

กองทุนนีม้ีควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่ำงประเทศ 

เนื่องจำกกองทุนนี ้มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรใน
ภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณท์ี่ไม่ปกติ ท ำใหก้องทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลบัเขำ้มำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลใหผู้ล้งทนุ
ไม่ไดร้บัคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equityไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด ผูล้งทนุอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุตำมที่มีค  ำสั่งไว ้

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผูล้งทนุอำจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนบำงส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออำจไม่ไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุลำ่ชำ้กว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุำรณไ์ม่ปกติ ผูล้งทุนอำจไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำชำ้กว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้  
ในหนงัสือชีช้วน 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ท ำธุรกรรม
ดว้ย [(รวมเรียกว่ำ”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่คำ้ ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงิน นำยหน้ำคำ้หลักทรพัย ์ผูอ้อก
หลกัทรพัย ์และกองทุนใดๆ (รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทุนดงักล่ำว) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
เขำ้ลงทุน เป็นตน้] บริษัทจดักำรสงวนสิทธิ์ในกำรน ำสง่ขอ้มลูและรำยละเอียดของผูถื้อหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
India Active Equity (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทุน (ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม) มำกกว่ำ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดที่ก ำหนดตำมตำมที่นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือ ตำมค ำขอ
ของนิติบุคคลที่ดงักล่ำว เพื่อให ้นิติบุคคลดงักล่ำว ตรวจสอบคณุสมบติัของผูถื้อหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India 
Active Equity  และปฏิบติัตำมเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ทัง้หมด ใหถื้อว่ำ ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวรบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่
บริษัทจดักำรไวล้่วงหนำ้แลว้ อีกทัง้ผูถื้อหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถน ำเรื่องดงักลำ่วมำใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งควำม
เสียหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบรษิัทจดักำรไดแ้ต่อย่ำงใด 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีพนัธะสญัญำ หรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของรฐัต่ำงประเทศ หรือมี
ควำมจ ำเป็นจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศ ไม่ว่ำที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนำคต 
เช่น ด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น       
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทรำบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดกำรที่จะปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ  
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพันธสญัญำ หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลู
ต่ำงๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน  กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอค ำยินยอม 
ขอ้มลู และเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูถื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิด ำเนินกำรอ่ืนใดเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบติัตำม
พันธสัญญำ หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศ  ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนโปรดศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกำ หรือผูม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิำครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือผูถื้อ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิำ 2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรือหำ้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำย
ของประเทศสหรฐัอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว 3)หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมริกำทัง้ในและ
นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดักำร 
หรือช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรือ
ผูจ้ัดกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรพัยส์ินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลำ่วตำมขอ้1 – 4 

บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ส ำหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลำ่วขำ้งตน้ 

ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขำ้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้ำ้งอิงในอนำคต  
และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 
 

ชื่อกองทนุ: กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity 
                     TMB India Active Equity Fund  
                     (ชื่อย่อ: TMBINDAE) 

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดยีว 
(Feeder Fund) ประเภทเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  

ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ :  กองทนุฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio 

กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) เป็นกองทนุ UCITS 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุ :  
 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs 
India Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขำยผูล้งทุนสถำบัน ไม่มีนโยบำย
จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ด ำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่ำงประเทศดงักล่ำวบริหำรจดักำร
โดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลล่ำรส์หรฐั 

ส่วนที่เหลือบริษัทจดักำรจะลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 

ทัง้นี ้กำรลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ใน กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio จะอยู่ในรูป
ของเงินดอลล่ำรส์หรฐั โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity อำจเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันควำมเส่ียงในอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน ดังนั้น             
ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดร้บัก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได ้เช่น กรณีที่ค่ำเงิน
สกลุดอลล่ำรส์หรฐั มีแนวโนม้อ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
ที่เก่ียวขอ้งกับอัตรำแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่
นอ้ย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกนัควำมเส่ียงในกรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลล่ำรส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งค่ำ   
 
กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได ้หรืออำจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 
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โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑห์รือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทั้งอำจท ำธุรกรรมกำรใหย้ืม
หลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) ได ้นอกจำกนี ้กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted) และตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดบัที่สำมำรถลงทุนได ้(Non-
Investment grade) และตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
เงื่อนไข/ขอ้จ ำกดัอื่น 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้
ไม่เหมำะสมอีกต่อไป หรืออำจสืบเนื่องจำกกำรที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุน
ลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดจนอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น เงื่อนไขกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน 
เป็นตน้ และ/หรือไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณต์่ำงๆ เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือ
เกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติต่ำงๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อกำรลงทุน เช่น กำร
เปล่ียนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุต่ำงประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถเขำ้ลงทนุใน 

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก)ไม่เหมำะสมอีกต่อไป อำทิ กรณีที่
ผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวต ่ำกว่ำผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คียงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต ่ำกว่ำตัวชีว้ัด
(Benchmark) รอ้ยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือกำรลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมหนังสือชีช้วนหรือโครงกำร 
หรือเมื่อกองทุนต่ำงประเทศกระท ำควำมผิดรำ้ยแรงตำมควำมเห็นของหน่วยงำนที่ก ำกับดแูลกองทุนต่ำงประเทศหรือมี
กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของกองทุนในฐำนะผูล้งทุน หรือมีกำรเปล่ียนแปลงผูบ้รหิำร
ของกองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำว หรือบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนกำรส่งค ำสั่ งซือ้ขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลกัจำกประเทศลกัเซมเบิรก์ เป็นประเทศอื่น ๆ โดยค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตัิเป็นส ำคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงสกลุเงินซือ้ขำยในกองทนุหลกัจำกสกลุ
ดอลลำรส์หรฐัฯ เป็นสกลุเงินอื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทั้งนี ้กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และค ำนึงถึงและรักษำ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือ
ว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

2. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ และกำรลงทนุในต่ำงประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
80 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
ทัง้นี ้ควำมในวรรคหนึ่ง จะไม่น ำมำบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็น
กองทนุรวม  
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3.  ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มีกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) ไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ และกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เขำ้ลงทนุมีมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก) มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำสองในสำมของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนปลำยทำงใน

ต่ำงประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนั

ท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำสองในสำมของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
3.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) มีมูลค่ำลดลงตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้พรอ้มแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีปรำกฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว อำทิเช่น บริษัทจดักำรจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทนุใหม่ 
เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดงักล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทนุท่ี
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือ นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร หรือ เลิก
กองทนุ เป็นตน้ โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ ไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีผิดไปจำกรำยละเอยีด
โครงกำร และถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

3.2 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.1 ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรำกฎเหต ุหรือเป็นไป
ตำมที่ประกำศก ำหนด 

3.3 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอผ่อนผันระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 3.2 ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ โดยในกำรยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดกำรตอ้งยื่นควำมเห็นของผู้ดูแล
ผลประโยชน์มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตอ้งยื่นขอผ่อนผันต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรดงักล่ำว เพื่อใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. มีเวลำในกำรพิจำรณำผ่อนผนั 

3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีด ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ 

3.5 เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำมขอ้ 3.1 ต่อผูส้นใจจะลงทนุ เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุรบัรู ้
และเขำ้ใจเก่ียวกับสถำนะของกองทุนรวม ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรตอ้งด ำเนินกำรใหบุ้คลำกรที่เก่ียวขอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย 
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รายละเอียดกองทนุหลัก :  Goldman Sachs India Equity Portfolio  

1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมตรำสำรทุน ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร ์ก (Luxembourg) ด ำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective 
Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยใหก้ับผูล้งทุนต่ำงๆ ทัง้ผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) 
และผูล้งทุนสถำบนั (institutional investors) ปัจจยัควำมเส่ียงและขอ้มลูที่เก่ียวกบักำรลงทุนท่ีส ำคญั ของกองทุนหลกัไดถ้กู
เปิดเผยรำยละเอียดไวใ้นหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ลว้ และผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูกองทุน Goldman Sachs India 
Equity Portfolio เพื่อศกึษำขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.gsam.com/TMBIndiaActiveEquityFund 

 
ชื่อ กองทนุ  Goldman Sachs India Equity Portfolio  

โครงสรำ้งของกองทนุ 
Goldman Sachs 
India Equity Portfolio 

 

Class                        :  Class I Shares (Acc.) 
ISIN Code                 :  LU0333811072  
Bloomberg Code      :  GSINDAI LX Equity  
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 26 มีนำคม 2551 (26 March 2008 ) 
สกลุเงินฐำน (base currency) : ดอลล่ำรส์หรฐั  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  : MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำย
กำรลงทนุ 

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคใ์นกำรลงทุนเพื่อเพิ่ม
มลูค่ำเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นในตรำสำร
ทุน และ/หรือตรำสำรที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับตรำสำรทุน (equity related transferable 
securities) และกองทุน ซึ่งมีกำรลงทุนในบริษัทที่มีภูมิล ำเนำ หรือมีก ำไร/รำยไดห้ลกั
อยู่ในประเทศอินเดีย  
ส่วนที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรที่มีควำมเก่ียวขอ้ง
กับตรำสำรทนุ (equity related transferable securities) ของบริษัทอื่น ๆ และตรำสำร
ที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องกับตรำสำรทุน (non-equity related transferable securities)  
และกองทนุ รวมถึงตรำสำรตลำดเงิน  
นอกจำกนี ้กองทุนหลกัอำจมีกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันควำมเส่ียง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ
สรำ้งผลตอบแทนเพิ่มเติมใหก้องทนุ 

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

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited  
Registered Office: 47 St.Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland 

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

State Street Bank International GmbH 
Registered Office: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative  
Registered Office: Reviseur d’entreprises 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg  

 

 

http://www.gsam.com/TMBIndiaActiveEquityFund
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 2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยที่ส  ำคญัของกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  
ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้ำ่ย อตัรำรอ้ยละ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee)* รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ (Other Expenses)  รอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยรวม 
ทัง้หมดที่ประมำณกำรได ้(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

*ในกรณีที่กองทนุรวมต่ำงประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรบำงส่วน  เพื่อเป็นค่ำตอบแทนเนื่องจำก
กำรท่ีกองทนุน ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้งินจ ำนวน
ดงักล่ำวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

อนึ่ง กองทุนหลกัอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนได ้
ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
ทรำบทำงเว็บไซดข์องบรษิัทจดักำรโดยพลนั 
 

1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
1.2.1    กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.3    รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

1.3 ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป 
 

1.4 ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีโอกำสรบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จำก ก ำไรส่วนต่ำงของรำคำ
หลกัทรพัย ์ที่กองทุนเขำ้ลงทุน เช่น หำกท่ำนซือ้หน่วยลงทุนในรำคำเสนอขำยที่ 10.00 บำทต่อหน่วย และต่อมำรำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนไดก้ ำไรเป็นจ ำนวน 0.40 บำทต่อหน่วย  ดังนั้นเมื่อ
กองทุนรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนงัสือชีช้วนผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีโอกำสรบัผลตอบแทนจำกมลูค่ำหน่วย
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
โดยเหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรบั :  
นกัลงทุนที่ตอ้งกำรกระจำยกำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ โดยสำมำรถลงทุนระยะยำวและยอมรบัควำมเส่ียง
ของกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน  และควำมผันผวนของกำร
เปล่ียนแปลงของมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศ (Master Fund) ได ้
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กองทนุนีไ้ม่เหมำะกบั :  
- นกัลงทนุท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้
- นกัลงทนุท่ีไม่สำมำรถรบัควำมผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำวได ้
 
ควรลงทนุในระยะเวลำ : 
เนื่องจำกกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้ หรือขำยคืนไดท้กุวนัท ำกำร ดงันัน้ ระยะเวลำที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวตัถปุระสงคใ์นกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำที่จะสำมำรถ
ลงทนุได ้ผลตอบแทนที่คำดหวงั และควำมเส่ียงที่รบัไดจ้ำกกำรลงทนุ 
 
1.5 จ านวนเงนิทุนโครงการนีเ้ท่ากับ 2,000 ล้านบาท 

1.5.1   ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทุนโครงกำรไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรือไม่เกิน 300 ลำ้นบำท Green shoe) 

1.5.2   หำกบรษิัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุโครงกำร แต่ยงัไม่เต็มจ ำนวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทุนโครงกำร (Green shoe) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และอำจ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
โดยไม่ตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ และใหถื้อว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

1.5.3   บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจะเป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

 
1.6 รอบบัญชขีองกองทนุ  
       31 พฤษภำคม 
 
1.7 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ทีล่งทุนในกองทุน  
       คือ ควำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำของกองทนุรวมตำ่งประเทศ ท่ีกองทนุลงทนุ 
1.8. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
1.8.1 บรษิัทจดักำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เปิดไวแ้ลว้ไดเ้ฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บรษิัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยไดร้บัควำม  

                เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
      (ก)  มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล    

                       หรือ  
      (ข)  มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตุ 

                       ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
(2)   ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลำที่บรษิัทจดักำร พบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วย  
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                 ลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรหวัขอ้วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและ
กำรประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได ้ 

                 รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
1.8.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1.8.1  ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(1)   เล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนืไดไ้ม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมคี  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่    
ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน  

(2)   แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเรื่องดงักลำ่วดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

(3)   แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเล่ือน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1.8.1 (1)  หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1.8.1 (2) ต่อ
ส ำนกังำนโดยพลนั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรกองทนุรวมจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได้  

(4)  ในระหวำ่งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลำดงักลำ่ว ใหบ้รษิัท
จดักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั  

1.8.3 ใหบ้รษิัทจดักำรหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลำที่บรษิัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรหวัขอ้วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศ
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมคี  ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรหยดุขำยหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งทีไ่ด้รับไว้แล้ว  

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่งซื ้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดส้งูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อน
ผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใด
กรณีหน่ึงดงันี ้ 

1.9.1   ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  

1.9.2   ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม  

1.9.3   มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  

อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมปฏิบัติตำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
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ตลำดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั  

ทั้งนี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  

บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้กองทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได ้ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรหยุดรบัค ำสั่งดงักล่ำวจะเป็นกำรรกัษำประโยชนก์องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะประกำศล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันก่อนกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ โดยติดประกำศ
ดังกล่ำวไวท้ี่บริษัทจัดกำร ส ำนักงำนและสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกำศหยดุรบัค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร 

1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร  

1.10.2   โทรติดต่อสอบถำมที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ ของบรษิัทจดักำร  โทร.1725 

1.10.3   สอบถำมไดท้ี่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนของกองทนุ 

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จากชอ่งทางดังนี ้

1.11.1    เว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถำมที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ บรษิัทจดักำร  โทร.1725 

1.11.3    สอบถำมไดท้ี่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนของกองทนุ 

1.12 ผูล้งทนุสำมำรถเขำ้ถึงโครงกำรและขอ้ผกูพนัไดจ้ำกช่องทำง https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-
funds/funddetails?fundcode=I26 

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
2.1 ควำมเส่ียงหลกัในส่วนของกำรลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มีดงันี ้
 
2.1.1. ควำมเส่ียงอนัสืบเนื่องจำกกำรลงทนุในกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  
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เนื่องจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งเป็น
กองทุนหลกั ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำและค ำนึงถึงปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆของ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio 
ดงัต่อไปนี ้
1. ควำมเส่ียงทั่วไปเก่ียวกบักำรลงทนุในกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio 

เนื่องจำกกองทุนหลกัในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทุนหลกัในตรำสำรทุนและ/หรือ กองทุนที่ลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิัทท่ี
อยู่ในประเทศอินเดีย หรือบรษิัทท่ีมีรำยไดห้รือก ำไรหลกัมำจำกประเทศอินเดีย และอำจลงทนุบำงส่วนในตรำสำรทนุหรือกองทุน
ของบรษิัทอื่นๆ เป็นตน้ ซึ่งหลกัทรพัยด์งักล่ำวอำจมีควำมผนัผวน / กำรเปล่ียนแปลงของรำคำอนัเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลง
ภำวะตลำดโดยรวม สภำวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทำงกำรเมือง สงัคม อุตสำหกรรม ตลำดทุน รำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์อตัรำแลกเปล่ียน 
กำรเปล่ียนแปลงและผลประกอบกำรของบริษัทที่ออกหุน้ ภำวะอุตสำหกรรมของบริษัทนั้นๆ กำรคำดกำรณข์องนักลงทุน กำร
กระจุกตวัในกำรลงทนุหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือกลุ่มหลกัทรพัยใ์ดๆ ขนำดของบริษัท ฯลฯ   รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุ
หลักลงทุนอยู่ ซึ่งอำจมีผลให้รำคำหลักทรัพยท์ี่ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนก ำรลงทุนที่ต  ่ำกว่ำ 
(Underperform)หรือผนัผวนกว่ำ หลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ไดเ้ขำ้ลงทุน หรืออำจมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยเปล่ียนแปลงไปจำกภำวะ
ปรกติ 

2. ควำมเส่ียงดำ้นควำมผนัผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 

มลูค่ำของทรพัยสิ์นในกองทนุหลกัไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัหลำยอย่ำง รวมทัง้ควำมเชื่อมั่นของนกัลงทนุในตลำดหลกัทรพัยท์ี่
หลกัทรพัยใ์นกองทนุซือ้ขำย 

3. ควำมเส่ียงดำ้นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 

เนื่องจำกกองทนุหลกัสำมำรถลงทนุในตรำสำรหนี ้ตรำสำรกำรเงนิระยะสัน้ กองทนุหลกัจงึมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลกูหนีห้รือคูค่ำ้
จะผิดนดัช ำระในตรำสำรหนีท้ี่ถือครองอยู่ ท ำใหก้องทนุอำจขำดทนุจำกกำรลงทนุได ้

4. ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทนุหลกัอำจไม่สำมำรถหำผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นส ำหรบัหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัตอ้งกำรจะขำยซึง่จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระค่ำไถ่ถอนของกองทนุ และในกรณีที่กองทนุหลกัขำยหลกัทรพัยเ์พื่อช ำระค่ำไถถ่อนตำมค ำสั่งของกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
India Active Equity ไม่ได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอม็บี India Active Equity อำจไม่ไดร้บัเงินคำ่ไถ่ถอนตำมเวลำที่
ก ำหนด 

5. ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนอำจท ำใหผ้ลตอบแทนกองทุนหลกัเพิ่มขึน้หรือลดลงจำกที่นกัลงทุนคำดหวงัจำกกองทุน กล
ยุทธก์ำรลงทุนที่ใชส้  ำหรบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (ถำ้มี)อำจไม่มีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีควำมเส่ียงเพิ่มเติม
จำกกำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกองทุนหลักมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงิน
ต่ำงประเทศ โดยกองทนุหลกัอำจจะไม่ไดม้ีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน จึงท ำใหร้ำคำและมลูค่ำกองทนุหลกัอำจ
มีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได ้
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6. ควำมเส่ียงดำ้นภำษี (Taxation Risk) 

กำรเปล่ียนแปลงทำงภำษีของประเทศที่กองทนุหลกัเขำ้ลงทนุ หรือในประเทศของกองทนุหลกัเอง อำจมีผลต่อรำคำและรำยได้
สทุธิจำกหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 

7. ควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกจิ ตลำดทนุของประเทศที่กองทนุลงทนุ (Country Risk) 

เนื่องจำกกองทุนหลกัในต่ำงประเทศ มีนโยบำยกำรลงทนุหลกัในตรำสำรทุนและ/หรือ กองทุนที่ลงทุนในตรำสำรทุนของ บริษัทท่ี
อยู่ในประเทศอินเดีย หรือบริษัทที่มีรำยไดห้รือก ำไรหลกัมำจำกประเทศอินเดีย ท ำใหก้องทุนอำจมีควำมเส่ียงที่มลูค่ำอำจลดลง
และมีควำมผันผวนเพิ่มขึน้ หำกประเทศอินเดียมีปัญหำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ ภำวะตลำดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมำยหรือ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ รวมถึงขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรลงทุนของต่ำงชำติ เช่น ขอ้จ ำกัดในกำรท ำธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรำ กำรแทรกแซง
ของหน่วยงำนรฐั เป็นตน้ และ/หรือ เหตกุำรณอ์ื่นๆท่ีมีผลกระทบต่อประเทศอินเดีย อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีกองทนุหลกัอำจมกีำร
กระจำยกำรลงทนุในหลำยกลุ่มอตุสำหกรรม จึงอำจช่วยลดควำมเส่ียงไดใ้นระดบัหนึ่ง 

8. ควำมเส่ียงของกำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ ์(Derivatives) 

รำคำของตรำสำรอนพุนัธท์ี่กองทนุหลกัเขำ้ลงทนุมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินทรพัยอ์ำ้งองิ (underlying) 
อย่ำงสงู  ซึ่งอำจท ำใหก้ำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธม์คีวำมเส่ียงต่อกำรขำดทนุท่ีมลูคำ่มำกกว่ำที่ลงทนุได ้ 

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภมูิภำค (Emerging Market Risk) 

กำรลงทนุในตลำดเกิดใหม่ อำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงมำกขึน้จำก สภำพคล่องที่นอ้ย และจำกควำมไม่เพียงพอในดำ้นโครงสรำ้ง 
ขำดกำรป้องกนั ไม่มีเสถียรภำพและควำมไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำดเงินและตลำดทนุ กฎหมำย ภำคสงัคม กำรเมือง 
เศรษฐกิจ และภำษี  

หมำยเหต:ุ กรณีที่ขอ้มลูควำมเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวำมแตกตำ่งหรือเนือ้หำไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
หลกั ใหถื้อเอำตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส ำคญั 

• ความเสี่ยงหลกัในสว่นของการลงทุนของกองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity มีดังนี ้

1. ควำมเสี่ยงอนัสืบเนื่องจำกกำรลงทนุในกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  

เนื่องจำกกองทนุเปิดทีเอ็มบี  India Active Equity มีนโยบำยที่เนน้กำรลงทนุในกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio 
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนั้น ควำมเส่ียงของกองทุน  Goldman Sachs India Equity Portfolio  ตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งตน้ในหวัขอ้ “ควำมเส่ียงหลกัในส่วนของกองทุน  “Goldman Sachs India Equity Portfolio ” จึงเป็นควำมเส่ียงของ
กองทนุเปิดทีเอ็มบี  India Active Equity ดว้ย ดงันัน้ ผูล้งทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity จึงควรศกึษำและยอมรบั
ควำมเส่ียงของกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  ได ้
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2.  ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

จำกกำรท่ี กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  ที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity เขำ้ลงทนุ มกีำรค ำนวณ
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ำรส์หรฐั ในขณะที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity มีกำรค ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบำท  

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity จึงมีควำมเส่ียงของควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนระหว่ำงเงินดอลล่ำรส์หรฐั  กบัเงิน
บำท  กล่ำวคือ หำกคำ่เงินบำทมคี่ำแขง็ขึน้จำกวนัท่ีกองทนุเขำ้ลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลล่ำรส์หรฐั  ท่ีเขำ้ลงทนุนัน้ (เช่น 
จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 33 บำท) จะท ำใหก้องทนุไดร้บัดอกเบีย้รบัตำมงวดและ/หรือเงินตน้เมื่อครบก ำหนดของ
ตรำสำรเป็นเงินบำทในจ ำนวนที่นอ้ยลง ซึ่งจะท ำใหผ้ลตอบแทนของกำรลงทนุต ่ำกวำ่ที่คำดไว ้ในทำงกลบักนั หำกคำ่เงินบำท มี
ค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 40 บำท) จะท ำใหม้ลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค ำนวณเป็นสกลุ
เงินบำทมำกขึน้ 

ดงันัน้ เพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นนี ้กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity  อำจพิจำรณำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุในสดัส่วนที่เห็นว่ำเหมำะสม ดงันัน้กองทนุจึงยงัคงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้
ลงทนุอำจไดร้บัก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไมไ่ดท้ ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงไว  ้

3. ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  

ควำมเส่ียงที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี  India Active Equity  ไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทนุของ กองทนุGoldman Sachs India Equity 
Portfolio  ไดท้นั ต่อกำรช ำระคำ่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรือควำมเส่ียงที่กองทนุเปิดทีเอม็บี India Active Equity  อำจจะไม่สำมำรถ
ซือ้ขำยตรำสำรท่ีกองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลำและรำคำที่เหมำะสม เพื่อกำรช ำระคำ่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหำก
ตอ้งกำรจะซือ้ขำยจรงิ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives Risk) ของเงินลงทนุในตำ่งประเทศ ในกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) กองทนุอำจจะมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบตัติำม
สญัญำดงักล่ำว ท ำใหก้ำรลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตำมที่คำดกำรณไ์ว ้ดงันัน้เพื่อลดควำม
เส่ียงของคู่สญัญำ กองทนุจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินท่ีไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถ
ลงทนุได ้(investment grade) จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่อถือที่ไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

นอกจำกควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ กำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อำจมตีน้ทนุอยูบ่ำ้ง โดยจะท ำใหผ้ลตอบแทน
ของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จำกควำมเส่ียงดำ้นตน้ทนุท่ีเพิม่ขึน้ รวมทัง้อำจมีควำมเส่ียงสภำพคล่องของตรำสำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธน์อกตลำดหลกัทรพัย ์(Over the Counter) 

อนึ่ง กำรท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ แมจ้ะช่วยลดควำมไมแ่น่นอน (ควำมเส่ียง) จำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียน แต่ถำ้หำกกำรเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชนต์่อมลูคำ่ของตรำสำรท่ีกองทนุถืออยู่ กองทนุก็อำจหมดโอกำสได้
ประโยชนด์งักล่ำวเช่นกนั ซึ่งถือเป็นตน้ทนุกำรเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

5. ควำมเส่ียงที่เกดิจำกกำรท่ีกองทนุไม่สำมำรถลงทนุใน Goldman Sachs India Equity Portfolio ไดอ้ีกต่อไป 
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ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถที่จะน ำเงินไปลงทุนใน กองทุนGoldman Sachs India Equity Portfolio ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่ำดว้ยกรณี
ใดๆ นั้น กองทุนอำจพิจำรณำเขำ้ลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่ำไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจท ำใหค้่ำใชจ้่ำยของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทนุจะเขำ้ไปลงทนุ
และสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่กองทุนเข้ำไปลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิมได ้ซึ่งอำจท ำให้กองทุนมีกำรรับรูผ้ลขำดทุนจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเปล่ียนแปลงไปลงทุนในกองทุน
หน่วยลงทนุอื่นใด 

เนื่องจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มีนโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน 
Goldman Sachs India Equity Portfolio ดังนั้น ควำมเส่ียงของกองทุนรวมต่ำงประเทศ จึงถือเป็นควำมเส่ียงของกองทุนเปิด
ทีเอ็มบี  India Active Equity ซึ่งผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย 

 
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทุน  
กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio 
ตั้งแต่วันที ่31 มีนาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มำ Bloomberg ณ วนัที่ 22 กรกฎำคม 2565 
ค ำเตือน : ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต /ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลำดทนุ          
มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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3. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

บรษิัทจดักำรจะจดัใหม้ีเครื่องมือกำรบรหิำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools)  
ดงันี ้

3.1. เครื่องมือกำรก ำหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้ำ่ย  
3.1.1 คำ่ธรรมเนยีมกำรรกัษำสภำพคล่อง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรรกัษำสภำพคล่องไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
ระดบัมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 15 ของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ และ 
/ หรือ ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุไม่เกินกว่ำ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  
บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำเรียกเกบ็ Liquidity Fee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดักำรจะ
เปิดเผยอตัรำ Liquidity Fee ที่เรยีกเก็บจรงิ รวมถงึระดบัมลูคำ่กำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือ
ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนีใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรือทำงเว็บไซดข์อง
บรษิัทจดักำรหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบรษิัทจดักำรก ำหนด  

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจรงิไดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร แต่ไมเ่กินอตัรำ
สงูสดุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงระดบัมลูคำ่กำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และหรือระยะเวลำ
กำรถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมนีไ้ดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร แต่ไม่ต  ่ำกว่ำมลูคำ่กำรขำยคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และ/หรือ ไม่เกินกวำ่ระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยในหนงัสือ
ชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษิัทจดักำรหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกตำ่งกนัตำม
ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได ้ 
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถำ้มี)มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้  
กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Liquidity fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษิัท
จดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไป
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นตน้ทนุและค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำก
กองทนุรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในกำรปรบั
ใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเส่ียง  
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3) ระดบัมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรถือครองหลกัทรพัย ์ 
4) สภำพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภำพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง  
5) พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ  
6) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
โดยบรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บรษิัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เติมจำกกำรปรบัมลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิดว้ยสตูรกำรค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (swing pricing) (ถำ้ม)ี หรือกำรเพิ่ม
ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้ม)ี 
และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคลอ่งอื่นได ้ 
• ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้
เครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนี ้
ไม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อยำ่งใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช ้liquidity fee บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

รำยละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช ้liquidity fee บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำก 
กองทนุปลำยทำง โดยจะเรยีกเกบ็ตำมสดัสว่นจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออกที่ หรอืเป็นไปตำมดลุพินิจของ
บรษิัทจดักำร โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส ำคญั ซึง่จะด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้กองทนุรวม
ทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  
 
3.1.2 กำรปรบัมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรกำรค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (swing pricing)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัรำสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ ดว้ยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  
• บรษิัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ และบรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุพินิจของบรษิัทจดักำร โดยค ำนึงถงึประโยชนข์อง
กองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส ำคญั  
• swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
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1. ตน้ทนุและค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัสว่นกำรลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรยีกเก็บจำกกองทนุ
รวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทนุและ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2. ตน้ทนุและค่ำใชจ้ำ่ยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในกำรปรบั
ใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเส่ียง  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยั
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. สภำพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภำพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิัทจดักำร จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้ว่มกบั
เครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอื่นได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถำ้มี)มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ swing factor ที่เรยีกเก็บจรงิ ไดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร แต่ไมเ่กินอตัรำ
สงูสดุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุท่ีช ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้
เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำร
ใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครือ่งมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏ
ว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุท่ีช ำระดว้ย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตำมดลุยพินจิของบรษิัทจดักำร  
 
กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่แตกตำ่งกนัในแต่ละวนัท ำกำร ที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• ในกรณีที่บรษิัทจดักำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำย
หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคำ่เกินกวำ่ swing threshold ที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำร
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคำ่กำรสบัเปล่ียน
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หน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รำยละเอยีดวธีิกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช ้swing pricing บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

รำยละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช ้swing pricing บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำก 
กองทนุปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึ่งเป็นไปตำมดลุพินิจของบรษิัทจดักำร และค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและ         
ผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  
 
3.1.3 คำ่ธรรมเนยีมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์น ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – 
ADLs)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัรำสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  
• บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs ในอตัรำสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  
• บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 
โดยจะอยู่ภำยใตก้ฎระเบียบและหรือประกำศและหรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต.และหรือสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ
และหรือหน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจอื่น ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไป
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นตน้ทนุและค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำก
กองทนุรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคลอ่งรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในกำรปรบั
ใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเส่ียง  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• กำรก ำหนด ADLs threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บรษิทัจัดกำรก ำหนด โดยบรษิัท
จดักำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) สภำพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภำพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นีบ้รษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิัทจดักำร จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำม
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เส่ียงสภำพคล่องอื่นได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถำ้มี) มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุท่ีช ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้
เครื่องมือ ADLs และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วไปใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมเ่ปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำร
หรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุท่ีช ำระดว้ยเชค็ที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ 
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บรษิัทก ำหนดไว ้
รวมถงึบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรเรยีกเก็บ ADLs ที่แตกตำ่งกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมี
ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเกบ็เฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในปรมิำณมำกตำมแนวทำงที่บรษิัทจดักำรจะก ำหนดได ้ 
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ ADLs ที่เรยีกเก็บจรงิ ไดต้ำมดลุยพินจิของบรษิัทจดักำร แต่ไมเ่กินอตัรำสงูสดุที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซดข์องบรษิัทจดักำรหรือ
ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบรษิัทจดักำรก ำหนด  
 
กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใชก้ำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs threshold ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยที่
มลูค่ำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคำ่กำรสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(switch out)  
ทัง้นี ้รำยละเอยีดวธีิกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้ 
1) มลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเขำ้มำกกวำ่มลูคำ่กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียนออก  
2) มลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเขำ้นอ้ยกวำ่มลูคำ่กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน ออก  
ทัง้บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดบัท่ีตำ่งกนั  
• ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรำ้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด  
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช ้ADLs บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช ้ADLs บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำก กองทนุ
ปลำยทำง โดยจะเรียกเก็บตำมสดัส่วนจำกกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก หรือเป็นไปตำมดลุพินิจของบรษิทัจดักำร และค ำนงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุ
เป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  
 
3.2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือขอ้จ ำกดัในกำรรบัค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
3.2.1 ระยะเวลำที่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูคำ่ขัน้ต ่ำ ตัง้แต่รอ้ยละ 15 ของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ จะตอ้งแจง้
บรษิัทจดักำรล่วงหนำ้เป็นเวลำสงูสดุไม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  
• บรษิัทจดักำรจะก ำหนดระยะเวลำที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรไถ่ถอนหนว่ยลงทุน (Notice period) ไดต้ำมดลุย
พินิจของบรษิัทจดักำร แต่ไมเ่กิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร รวมถงึแจง้มลูคำ่กำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเรียกเก็บ
จรงิไดต้ำมดลุยพินจิของบรษิัทจดักำร แต่ไมต่  ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยในหนงัสือชี ้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซดข์องบรษิัทจดักำรหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออืน่ ๆ โดยพิจำรณำจำกสภำพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุในขณะนัน้ ว่ำกำรใช ้Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอำจไม่
เพียงพอในกำรแกไ้ขปัญหำสภำพคล่องของกองทนุ ซึง่อำจตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่อง อนัไดแ้ก่ 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถำนกำรณท์ี่เห็นวำ่ตอ้งชดเชยตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรขำยในปรมิำณที่มำกหรือ
รำคำที่ไมเ่หมำะสม และหรืออำจตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่อง อนัไดแ้ก่ Redemption Gate ใน
กรณีที่ไดร้บัช ำระคำ่ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ทนัหรือไม่เพียงพอต่อกำรไถ่ถอน เพื่อเป็นกำรชะลอกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรืออำจ
ตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือ Side pocket เมื่อตรำสำรผิดนดัช ำระหนี ้หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล หรืออำจ
ตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่อง อนัไดแ้ก่ Suspension of Dealings เมื่อมีกำรกระทบต่อสภำพคล่อง
โดยรวมของกองทนุ และกำรใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชนต์่อกองทนุและผูห้น่วยลงทนุท่ียงัคงอยูใ่นกองทนุเป็น
ส ำคญั  
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสั่งที่ได้
จำก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกตใินวนัท่ีท ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period 
รว่มกบัเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
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และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง ก ำหนดระยะเวลำที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ล่วงหนำ้กอ่นกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 
(Notice period) รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่กำรไถถ่อนหน่วยลงทนุไดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร แต่ไม่เกิน Notice 
period สงูสดุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรและไม่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยในหนงัสือ    ชี ้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและเวบ็ไซดข์องบริษัทจดักำรหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นท่ีบรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถำ้มี)มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Notice period ในวนัท ำกำรนัน้  
 
กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Notice period ที่แตกตำ่งกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) สภำพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภำพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช ้notice period บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำร
ใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช ้notice period บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำก 
กองทนุปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึ่งผูถื้อหน่วยอำจจะตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ หรือ เป็นไปตำม
ดลุพินิจของบรษิัทจดักำร และค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้
กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  
 
3.2.2 เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เพดำน Redemption Gate ขัน้ต ่ำ ไม่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 20 ของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
เพดำน Gate period สงูสดุ ไม่เกนิ 7 วนัท ำกำร ในแต่ละ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  
• บรษิัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 20 ของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ตำมรำยละเอยีดวิธีกำร
ค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในแต่ละ 30 วนั ตำมรำยละเอยีดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธี



หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity                                                       - 23 - 
 
 

ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
• ในกรณีที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไมป่กติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักลำ่ว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุมีคำ่เทำ่กบัหรือมำกกวำ่ Gate threshold ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มลูคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณ
จำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูคำ่กำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉล่ียตำมสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  
• บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate 
จะไม่ต ่ำกวำ่ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไมม่ำกกว่ำระดบัเพดำนท่ีระบไุวใ้นโครงกำร  
• ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงั
ของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได ้
ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้ 
• บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบเมื่อมกีำรใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชำ้  
• ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บรษิัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอื่น
ได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรำ Gate threshold รวมถงึเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัท
จดักำร แต่ไม่ต  ่ำกวำ่ Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้ 
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรว่มกบั Redemption Gate 
เป็นตน้ (ถำ้ม)ี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยูใ่นรำยกำร และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไมช่กัชำ้  
• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถำ้มี) มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเรื่องตำ่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้  
 
กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติ หรือประเมินวำ่สถำนกำรณอ์ำจจะไม่
ปกติ โดยบรษิัทจดักำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ 
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ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรพัยสิ์น  
2. สภำพคล่องของตลำดทรพัยสิ์นลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวำ่สภำพคล่องของ
กองทนุจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจำกกำรไถถ่อนผิดปกติ เนื่องจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ 
Redemption Gate ที่ก ำหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณข์องบรษิัทจดักำร  
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช ้redemption gate บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำ
ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช ้redemption gate บรษิัทจดักำรจะด ำเนนิกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำก 
กองทนุปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึ่งผูถื้อหน่วยอำจจะไดร้บัช ำระเงินจำกค ำสั่งรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
ออก เฉล่ียตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตำมดลุพินิจของบรษิัทจดักำร และค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใต้
หวัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  

3.3.กำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุในกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวม มีกำรลงทนุโดยมนียัส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยสิ์นของ
กองทนุรวมประสบปัญหำขำด สภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล เมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ผูด้แูลผลประโยชน ์บลจ. สำมำรถใชว้ิธีกำรค ำนวณมลูค่ำ หน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูคำ่ทรพัยสิ์นดงักล่ำวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีมีชื่อ อยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีไดบ้นัทึกมลูค่ำดงักลำ่วเป็นผูม้ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินภำยหลงัจำก ที่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น
นัน้ได ้

3.4. กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) บรษิทัจดักำรกองทนุรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดส้งูสดุไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนั
เวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำน โดยบรษิัทจดักำรกองทนุรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่จ ำเป็นตอ้ง
ระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้ 
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม  
3. มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมปฏิบตัติำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่
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รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั  
 
ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  
 
บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้กองทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้  
ในกรณีที่บรษิัทจดักำรเห็นวำ่ กำรหยดุรบัค ำสั่งดงักล่ำวจะเป็นกำรรกัษำประโยชนก์องทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดักำร
จะประกำศล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วนัก่อนกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ โดยติดประกำศดงักลำ่วไวท้ี่
บรษิัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน และแจง้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 3 วนั
นบัแต่วนัท่ีประกำศหยดุรบัค ำสั่งซือ้ / ค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร  

ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิ ในกำรใชเ้ครื่องมือบรหิำรควำมเส่ียงสภำพคล่องตำมแต่ละสถำนกำรณท์ี่เหมำะสม ซึง่เป็นไป
ตำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร 
 

 
4.สิทธิและขอ้จ ากัดของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
4.1 กำรนบัคะแนนเสียงเมื่อมีกำรขอมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่ำ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แต่
เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว บริษัทจดักำรจะ
นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 
 
4.2 ขอ้มลูกำรถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิออกเสียงที่มีแนวโนม้วำ่อำจจะเกดิขึน้ (ถำ้มี) 

4.3 วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  
ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทนุกบับรษิัทจดักำรมำก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มกบัค ำ
ขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทจดักำรก ำหนดไว ้ในวนัท่ียื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรบัค ำขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
ทัง้นี ้นำยทะเบยีนจะจดัส่งใบยืนยนักำรโอน ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี (ถำ้ม)ี ใหก้บัผูข้อโอนโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 
วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีนำยทะเบยีนไดท้ ำกำรโอนหน่วยลงทนุเสรจ็สมบรูณ ์หำกบรษิัทจดักำรไม่ไดร้บักำรทกัทว้งใด ๆ จำกผูถื้อ
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หน่วยภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีท ำรำยกำรท่ีระบไุวใ้นใบยนืยนั ทำงบรษิัทจดักำรจะถือวำ่กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวถกูตอ้ง
แลว้  
 
สิทธิของผูร้บัโอนในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท ำกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัรบัค ำขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้บัโอนมีหนำ้ที่จะตอ้งมำรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตำมก ำหนดเวลำที่
นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนดัหมำย 
 
ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหนว่ยลงทนุไดต้ำมปกติ แต่ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิำ หรือผูม้ถีิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (ซึ่งรวมถงึดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรือท่ีประเทศ
สหรฐัอเมรกิำครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ  2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรือหำ้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมรกิำ รวมถึง
สำขำของนิติบคุคลดงักลำ่ว  3)หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมรกิำทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ  4) ผูล้งทนุซึ่งตดิต่อหรือ
รบัขอ้มลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดักำร หรือช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลำ่วในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดักำรท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  5) กอง
ทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมขอ้1 –4 
ดงันัน้ บรษิัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหก้บัหรือเพื่อประโยชนก์บั
ผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  ยกเวน้กำรโอน
เปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไมต่อ้งเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำลหรือโดยผลของกฎหมำย  
ค)  กรณีที่เป็นกำรโอนทำงมรดกหรือทำงพินยักรรมใหก้บัทำยำทหรือผูร้บัผลประโยชนต์ำมพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น 
 
4.4 กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส ำหรบัผูล้งทนุท่ีท ำรำยกำรสั่งซือ้หรือขำยกองทนุนีแ้ลว้ สำมำรถไดร้บัเอกสำร ดงันี ้   

4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ป็นกำรซือ้ผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอรเ์น็ต หรือผูส้นับสนนุกำรขำย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้   

4.4.2   ใบยืนยนักำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแจง้ควำมประสงคต์ำมวิธีกำรท่ีบรษิัท
จดักำรก ำหนด 

4.5 ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิออกเสียงของ
บรษิัทจดักำรกองทนุรวมเพิ่มเติม 
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ผูล้งทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชสิ้ทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิออกเสียง ไดท้ี่เวบ็ไซตข์องบรษิัทจดักำร 

4.6 ช่องทำงและวิธีกำรรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเขำ้สู่
กระบวนกำรดงักล่ำว 
4.6.1   บลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
4.6.2   ส ำนกังำน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 
4.6.3   ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยบรกิำรธุรกจิหลกัทรพัย ์(ชัน้ 19) 

เลขที่ 1 ซอยรำษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์รูณะ เเขวงรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6 
 

4.7 ภมูิล ำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยที่ไม่มีภมูิล  ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น บรษิัทจดักำรกองทนุรวมจะอำ้งองิที่อยู่ของ
บรษิัทจดักำรกองทนุรวมเป็นภมูลิ ำเนำเพื่อกำรวำงทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีกำรวำงทรพัย  ์

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทนุรวม 

 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุทหำรไทย จ ำกดั และ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั มีกำรควบรวมสองบรษิัทเขำ้
ด้วยกัน โดยด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่                       
11 กรกฎำคม 2565 ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 
 
ที่ตัง้ ชัน้ 9 อำคำร มติรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรือศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้ 
1. คณุโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร ์    ประธำนกรรมกำร 
2. คณุอดิศร เสรมิชยัวงศ ์           กรรมกำร 
3. คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชงิ                กรรมกำร 
4. คณุอนวุตัิร ์เหลืองทวีกลุ         กรรมกำร 
5. คณุศรณัย ์ภู่พฒัน ์                 กรรมกำร 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
1. คณุอดิศร      เสรมิชยัวงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. คณุพงษ์พนัธุ ์ สขุยำงค ์               รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยบรหิำรควำมเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค ์ เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยพฒันำและวำงแผนกลยทุธ ์
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4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

5. คณุนฎำ อิบรำนนัท ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

6. คณุปนดัดำ ตณัฑช์ำญชวีิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยจดักำรลงทนุ 
 
5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi          รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยจดักำรกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส ์  ทตุิยะโพธิ             Mr. Teerasan  Dutiyabodhi         ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบรหิำรเงิน 
3.  คณุวิศษิฐ์       ชื่นรตันกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul              ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบรหิำรเงิน 
4.  คณุพชัรำภำ   มหทัธนกลุ            Ms.Patcharapa Mahattanakul     ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรทนุ  
5.  คณุสมิทธ ์      ศกัดิ์ก ำจร             Mr. Smith Sakkamjorn                 ผูจ้ดักำรกองทนุ ตรำสำรทนุ                      
6.  คณุดำรำวรรณ  ประกำยทิพย ์     Ms. Darawan Prakaitip                ผูจ้ดักำรกองทนุ อสงัหำรมิทรพัย ์
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันำ   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

                                                                                                             ต่ำงประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ ์  สขุยำงค ์               Mr. Pongphan Sukhyanga            รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยบรหิำรควำมเส่ียง  
 
5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทนุ ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทนุ
รวม รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส ์ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

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

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ  ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รั พย์ที่
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย ์
 
  
  
  
 

2552 ปริญญาโท Financial 
Management  
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University 
 
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(ภาค
ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธก์ารลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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 2557-2558 บริษัทหลักทรัพยไ์ทย
พาณิชย ์จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

นายสมิทธ ์ศักดิก์ าจร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ             
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการสาขา
บัญชี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2564 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
กองทุน    
          
2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 
2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  
เจ้าหน้าทีช่ านาญการส่วนซือ้ขาย
หลักทรัพย ์สายงานจัดการกองทุนส่วน
บุคคล   
  
2548 - 2552  บมจ.ไทยประกันชีวิต  
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล  
 
2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน กรุงไทย   
เจ้าหน้าทีฝ่่ายซือ้ขายหลักทรัพย ์
  
2538 - 2542  บมจ.เงินทุนหลักทรัพย ์
ไอทเีอฟ  
เจ้าหน้าวิเคราะหสิ์นเช่ืออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตล าด ทุน  และตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธก์ารลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นายวิศิษฐ ์ช่ืนรัตนกุล 2536  ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
 
2532  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2560 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
2545 – 2560 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน ธนชาต  จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
ห นี้  แ ล ะ ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เป รียบ เทียบ ติ ดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนทีก่ าหนด 

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 2537   ปริญญาโท  
MBA, Seattle University  
2535   ปริญญาตรี  
บัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2564 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เ พื่ อ น า ข้ อ มู ลม า
วิ เคราะห์ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
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2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการลงทุน 
 
2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากัด 
SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน 
 
2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุนธนชาต  
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน 

ก าหนดกลยุทธก์ารลงทุน 
ภายใต้กรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุข
วัฒนา 

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

2562 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ 
 
2546 -2562 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)     
                                                                                                                                                                                                                        
2559-2562 ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย
บริหารความเส่ียง 
 
2548-2559 ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย
บริหารตราสารหนี ้
 
2546-2548 ฝ่ายตราสารหนีแ้ละฝ่าย
การลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                                         
2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยูโอบี    
                 
2542- 2544Treasury Department , 
Standard Chartered Bank 
 
2539 -2542 เจ้าหน้าทีก่ารลงทุน ฝ่าย
บริหารเงินส ารอง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธก์ารลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนทีก่าหนด 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

-ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
-CFA level I 

-กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต 
 
-รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
อาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 
-ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพจ ากัด
(มหาชน) 
 
-ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 
 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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- เจ้าหน้าทีวิ่เคราะหก์ารลงทุนอาวุโส 
บลจ.ธนชาต 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis 
University, USA  

-กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน
ชาต 
 
- เจ้าหน้าทีบ่ริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้าส่วนศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนี้
ไทย 
 
-ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 
 
-ผู้ช่วยผู้ช านาญการธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

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

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
-ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาตEquity 
Trader  ( Equity & TFEX ) KTB 
 
-Institutional Sale Phillip securities 
 
-Institutional Sale Trinity securities 
 
-Relationship Manager (Corporate 
Banking)  UOB 
 
-Relationship Manager Standard 
Charter (Thailand) 

ผู้จัดการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นายวสวัตติ ์จิรวิชญ -ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
-CFA Level 1 
 
-CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธน
ชาต 
 

- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 
SCBAM 
 

- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 
 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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-2554 VALUATION & BUSINESS 
MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน อีสท์

สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้จัดการ

กองทุน  

- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด ผู้จัดการกองทุน  
 

- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี ้เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ด าเนินการลงทุนให้
เป็นไปตามกลยุทธแ์ละ
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

วีรชัย จันเป็ง - 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
- 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
-CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

-  
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน 
 
2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ 
จ ากัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน 
 

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย ์

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย ์

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

เชาวนี แก้วมณีเอ่ียม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 
Investment and Risk Management 
(FIRM) (Distinction, International 
Program) The National Institute of 
Development Administration (NIDA) 
 
- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, 
International Program) Thammasat 
University 
 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ 
มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช 
 
- CFA Level II 

- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอรชั์น พารท์เนอร ์จ ากัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund Manager 
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

 
5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ท่ี บรษิัทจดักำร  แตง่ตัง้ หรือทำงเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร ที่ www.eastspring.co.th 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั      
โทรศพัท ์0-2838-1800  โทรสำร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2470-1962 / 02-470-1523  
นอกจำกหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน ์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 
5.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต ้ บรษิัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
 
6. ข้อมูลอืน่ ๆ 

การซือ้ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูท้ี่สนใจลงทนุสำมำรถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ไดท้กุวนัท ำกำรดว้ยวิธี 
6.1 ท ำรำยกำรท่ีบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
6.2 ท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต ท่ีเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร 
6.3 กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร  
6.5 วิธีกำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรจดัใหม้ีขึน้ในอนำคต 
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ลงทุนกับ บลจ.อีสทส์ปริง 
 

ผูท้ี่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหำรโดย บลจ.อีสทส์ปริง สำมำรถกรอกใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน พรอ้มน ำเอกสำรประกอบมำ
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของ บลจ .อีสทส์ปรงิ (ถำ้มี)  หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้
คืน  

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

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
 1.   แบบค ำขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 3.   ส ำเนำหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  
 4.   ตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และ 
       เงื่อนไขกำรลงนำม  
 5.   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้ีอ  ำนำจ 
       ลงนำมแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรบัรองของบรษิัท และหนงัสือมอบอ ำนำจ 
 7.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใชร้ว่มกบับญัชีกองทนุ 

หมำยเหต ุ1.   เอกสำรประกอบกำรแสดงตวัตนของลกูคำ้ ลกูคำ้ตอ้งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
                2.   เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุ อำจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได ้ตำมที่บรษิทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ 
                     กำรขำยหรือรบัซือ้คืนก ำหนด 
                 

บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ กำรยกเลิกรำยกำรซือ้ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หำกรำยกำรดงักลำ่ว
ไดด้  ำเนินกำรตำมค ำสั่งเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับกำรซื ้อ ขำย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริกำรใดๆที่เก่ียวขอ้ง โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทั้งนี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้เป็น
กำรเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชนก์บัผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืน   
นิยาม 
วนัท ำกำร        หมำยถึง  วนัท ำกำรตำมปกติของบรษิัทจดักำร  ภำยในระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ        
                                                            กำรขำยหรือรบัซือ้คืนก ำหนด 
วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท ำกำร

ที่สำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
วนัท ำกำรซือ้ขำย       หมำยถึง  วนัท่ีตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกติของทัง้บรษิัทจดักำรและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตำมที่บรษิัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 
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การซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บำท 
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้ต่อไป 1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ    

หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 
   **  มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ 

  
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
1)  ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำร  

ผูส้ั่งซือ้สำมำรถซือ้หน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ (ถำ้มี) ของบรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ
กำรขำยหรือรบัซือ้คืน ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ำกว่ำ 1 บำท (หน่ึงบำทถว้น) โดยจะตอ้งกรอกรำยละเอียด
และขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค ำขอใชบ้ริกำรอื่น ๆ ที่ตอ้งกำรใหค้รบถว้นชดัเจน 
และยื่นเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พรอ้มหลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

2)  ส ำหรบัผูท้ี่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำรแลว้  
 ผูส้ั่งซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรแลว้  สำมำรถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active 

Equity ไดท้ี่บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนที่ไดเ้ปิดบัญชีไว้ โดยน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่ำว 
หรือส ำเนำหลกัฐำนใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนมำแสดงเป็นหลกัฐำน หรือ เปิดผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ
ระบบอื่นใด ที่สำมำรถใหบ้รกิำรได ้ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถว้น)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 

1. บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ช ำระดว้ยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30  น. 
ช ำระดว้ยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น. 

หรือตำมที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนก ำหนด 

2. อินเทอรเ์น็ต www.eastspring.co.th ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
3. ค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
4. เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร 
   (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีรว่มเทำ่นัน้)   

ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

          หมำยเหต ุ* ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหต้ดัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนได้ ตำมที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งซือ้ และ
ระบจุ ำนวนเงินท่ีสั่งซือ้ใหช้ดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดรำฟต ์ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดักำรหรือ
ส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนที่รบัค ำสั่งซือ้เท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งซือ้ พรอ้มเช็คขีดครอ่ม
เฉพำะ ระบจุ ำนวนเงินใหช้ดัเจน* และระบเุลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนดำ้นหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณำสั่งจ่ำย "กองทนุเปิดทเีอม็บี India Active Equity”  
 
2) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณำสั่งจ่ำย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. อีสทส์ปรงิ โดย..................(ระบชุื่อผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สั่งจ่ำยตำมที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนแต่ละแห่งก ำหนด 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนส ำหรบัใชบ้ริกำรดงักล่ำว
แลว้ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง** โดยผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งลงนำมในหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำม
ยินยอมใหห้กัเงินในบญัชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกร
ไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนดแ์อนด ์เฮำ้ส ์ธ.ทิสโก ้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีขอ้ตกลงกบับริษัทจดักำรใหส้ำมำรถหกั
บญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุไว ้ 
 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำร(www.eastspring.co.th)  หรือกรอก “ใบค ำขอใช้บริกำรกำรวำง
แผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพรอ้มสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรบัซือ้คืนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้ ำกำรเปิดบญัชีไวเ้ท่ำนั้น หรือติดต่อสอบถำมไดท้ี่บรษิัทจดักำร ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ำนจะ
ท ำรำยกำรสั่งซือ้ดงักล่ำว ท่ำนจะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกธนำคำรเจำ้ของบญัชีที่ท่ำนประสงคจ์ะใหต้ดัเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้ 
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    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทนุของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้ริกำรนี ้เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรนีไ้ดทุ้กวันท ำกำรของบริษัทจัดกำร จนถึงเวลำ 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดักำรจะจดัใหม้ีกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนกำรท ำรำยกำรทกุครัง้ และผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้ง
ลงนำมในหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมใหห้กัเงิน
ในบัญชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนดแ์อนด ์เฮำ้ส ์ธ.ทิสโก ้ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีขอ้ตกลงกบับรษิทัจดักำรใหส้ำมำรถหกับญัชเีงนิฝำกของ
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม  
 

หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

 ** รำยกำรซือ้ที่ท  ำรำยกำรหลงัเวลำท ำกำร ระบบจะเก็บค ำสั่งไวเ้พื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำร
อำจแตกตำ่งไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบรกิำรท่ีเลือกใช ้โดยกรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยและ
ท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้หำกวนัท ำกำรใดมไิดเ้ป็นวนัท ำกำร
ซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจแตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบรกิำรท่ีเลือกใช ้    

 
การขายคนืหน่วยลงทนุ : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้
 

1.   ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  ำกำรบรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
2.  อินเทอรเ์น็ต  www.eastspring.co.th 
3.    ค ำสั่งขำยอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.  เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีรว่มเท่ำนัน้) 

 
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืนแต่ละครัง้ 1.00 บำท ขึน้ไป* 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย 
หมำยเหต ุ*  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 
               **  มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำดว้ยทกุครัง้ที่ท  ำกำรสั่งขำยคืน กรุณำกรอกใบค ำสั่งขำย
โดยระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ตอ้งกำรจะไดร้บั หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งกำรขำยใหช้ดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดล้งนำมในใบค ำขอใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนส ำหรบัใช้
บรกิำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรท่ี www.eastspring.co.th ไดต้ลอด 
24 ชั่วโมง**   

 

  ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆกนั โดยก ำหนดค ำสั่งขำยหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดว้ย
ตวัเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดักำร (www.eastspring.co.th)หรือดว้ยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต หรือติดต่อ
สอบถำมไดท้ี่บรษิัทจดักำร 

 

 ขายผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้ริกำรนี ้ เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ลกูคำ้สมัพนัธข์องบริษัทจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำร
ของบริษัทจดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วย
ลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนเงินสุทธิที่ตอ้งกำรจะไดร้บัจำกกำรขำยคืนหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืน
มำกกว่ำมลูค่ำหน่วยลงทนุหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 
    ** กรณีที่สั่งขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสั่งขำยเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป กรณีที่วนัท ำกำรเป็น

วนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ หำกวนัท ำ
กำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุใน
วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจ แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบรกิำรท่ีเลือกใช ้  

 
 

http://www.eastspring.com/
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การรับเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน ดว้ยวิธีกำรตำมค ำสั่งที่ระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตำมที่แจง้ไวก้บับรษิัทจดักำรซึ่งสำมำรถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีหรือตำมที่แจง้ไว ้
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำร
กองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ใน
โครงกำร)  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากทีธ่นาคารอื่น 
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะน ำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเขำ้บัญชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบค ำขอเปิด
บญัชี) ในเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะน ำเช็คเขำ้บญัชีหรือตำมที่แจง้ไวใ้หท้่ำนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิใหน้บัรวมวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่มี
ลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำร
ช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร)  ที่ค  ำสั่งขำย
สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในช่วงเวลำรบัเช็คตำมประกำศของธนำคำร  
(ปัจจบุนั บรษิัทจดักำร สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุไดภ้ำยใน 4 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย ์   
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตำมที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิใหน้ับรวมวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม  และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
ในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร) ที่ค  ำสั่งขำยสำมำรถด ำเนินกำรได ้
 

  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกำรโอนเงินดว้ยวิธีบำทเน็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งระบุไวใ้นใบ
ค ำสั่งขำยใหช้ดัเจน หรือติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ บลจ.อีสทส์ปรงิ โทร.1725 หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน  
 
ทั้งนี ้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนวันในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำใน  
www.eastspring.co.th  หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน และ
สำขำ หรือช่องทำงอื่น 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะ
ขอรบัใบยืนยนัดงักล่ำวไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   

การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 

กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งท ำกำรเปิดบัญชีกองทุน
ปลำยทำงก่อน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนกองทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรบรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
2 .อินเทอรเ์น็ต www.eastspring.co.th 
3. ค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีรว่มเท่ำนัน้) 
 

ในกรณีที่ท  ำรำยกำรภำยหลงัเวลำท ำรำยกำรที่ก ำหนดในตำรำงหรือในกรณีที่ท  ำรำยกำรสบัเปล่ียนออกจำกกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
India Active Equity ภำยในเวลำตำมที่ก ำหนด  แต่นอกเวลำท ำกำรสบัเปล่ียนของกองทุนปลำยทำง ใหถื้อว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรนอกเวลำท ำกำรและใหถื้อเป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  
หำกวันท ำกำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนด จะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนใน             
วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 

มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                        1 บำท ขึน้ไป* 
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
รำคำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้                                                     มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  
รำคำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย  
(โปรดดตูำรำงกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

หมำยเหต ุ  *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

**   มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง 
มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนตน้ทำง จ ำนวนเงิน* หรือ จ ำนวนหน่วยที่ตอ้งกำรสบัเปล่ียนจำกกองทนุตน้
ทำง และชื่อกองทนุปลำยทำงใหช้ดัเจน 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดล้งนำมในใบค ำขอใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนส ำหรบัใช้
บรกิำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถท ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง**  

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กัน  โดยก ำหนดค ำสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิดว้ยตวัเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (www.eastspring.co.th) หรือวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต 
หรือติดต่อสอบถำมที่บรษิัทจดักำร 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทนุของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้รกิำรนี ้เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดำและ
ไม่เป็นบญัชีรว่ม จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ศูนยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร
ไดทุ้กวนัท ำกำรซือ้ขำยของบริษัทจดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น.**โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรตรวจสอบควำมมีตวัตน
ของ      ผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “อีสทส์ปริง” ภำยใตเ้ลขที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่ำนั้น ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งติดต่อศูนยท์ี่ปรึกษำกำรลงทุน ของ บริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุน เพื่อเปิดบัญชี
กองทุนปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท ำกำรเปิดบัญชีกองทุนปลำยทำงด้วยตนเองทำงอินเทอรเ์น็ตที่  
www.eastspring.co.th 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม           
   

หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ ำนวยเครื่องฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ และทำงอินเทอรเ์น็ต 

               ** กรณีที่สั่งสบัเปล่ียนหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสั่งสบัเปล่ียนเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป โดยกรณี
ที่วนัท ำกำร เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ หำกวนัท ำกำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำ
หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทเีอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

India Active Equity  ไดร้บัหน่วยลงทนุใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทเีอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

India Active Equity  

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวันหยุดท ำ
กำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจดักำร
กองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้แลว้ใน
โครงกำร  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 4วัน
ท าการซือ้ขายถัดจากวันท าการซือ้ขาย) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตาราง
ดังนี ้

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนตน้ทาง กองทุนปลายทาง 

ทีเอ็มบี India Active Equity  
 

ทหำรไทยธนรฐั, ทหำรไทยธนบด,ี 
ชอรท์เทอม อินคมั พลสั  

 
T* 

 
T*+3 

 
ทหำรไทยธนรฐั, ทหำรไทยธนบดี,  
ชอรท์เทอม อินคมั พลสั  

ทีเอ็มบี India Active Equity  T T* 

หมำยเหต ุ :   * ใชร้ำคำรบัซือ้คืน (Bid Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงขำ้งตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใชร้ำคำขำย (Offer Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงขำ้งตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ำรำยกำร (ภำยในเวลำที่ก ำหนด) 
  T*         =   วนัท ำกำรซือ้ขำย (ภำยในเวลำที่ก ำหนด) 
  T* +3    =   ส่ีวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย  
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บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตำรำงกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขำ้งตน้ โดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว โดยติดประกำศดงักล่ำวไวท้ี่ที่ท  ำกำรของบรษิัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ 
รบัซือ้คืน หรือประกำศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ อกีกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุจะตอ้งท าการเปิด
บัญชีกองทนุปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกอง
หน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นีก้ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันท า
การดังกล่าวเป็นหยุดท าการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันที่เป็นวันท าการซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางทีถึ่งเร็วทีสุ่ด เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (รำยละเอียดในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนเป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตำมที่
บรษิัทจดักำรก ำหนด 
 
บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
 
หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวนัท าการตามปกตขิองบริษทัจัดการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุ
ต่างประเทศ (ซ่ึงเป็นกองทนุหลักทีก่องทนุตน้ทางเขา้ลงทุน) 
** วนัทีต่ามปฏิทนิทีเ่ป็นวนัท าการตามปกตขิองทัง้บริษทัจัดการและของกองทุนหลกั หรือตามทีบ่ริษทัจัดการประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 
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ทั้งนี ้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงวันหยุดที่มิใช่วันท ำกำรซื ้อขำยสับเปล่ียนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบ ใน 
www.eastspring.co.th หรือปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนบริษัทจัดกำร และส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน และ
สำขำ หรือช่องทำงอื่นใด 
 
 
 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

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

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

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

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

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

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

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

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

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

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

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

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

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

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

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

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีIndia Active Equity  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

3   4   5 6   7   1   2   3   4   1   2   3   4   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

31 28 29 30 26 27 28 29 30 
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ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทีท่ ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้
คืน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหรือวันทีร่ายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
 

1) กรณีที่ท  ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำย ใหถื้อว่ำเป็นกำร

สั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได ้ณ 

วันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรซือ้ขำย ซึ่งจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นกำร

ค ำนวณรำคำขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

2) กรณีท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หลงัเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือในวนัหยดุท ำกำรซือ้
ขำย ใหถื้อว่ำเป็นกำรสั่งซือ้ ขำยคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป  ซึ่งจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 

บริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท์ีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์ับ   
1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิำ หรือผูม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือที่

ประเทศสหรฐัอเมรกิำครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรือผูถื้อ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรฐัอเมรกิำ   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรือหำ้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมรกิำ รวมถึงสำขำ 
 ของนิติบคุคลดงักล่ำว   
3) หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมรกิำทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ   
4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดักำร หรือช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่ำวในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดักำรท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำใน
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว   

5)    กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมขอ้1) – ขอ้ 4) 
 

บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงออ้ม ส ำหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
- บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ท่ีบรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรบรหิำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
- บรษิัทจดักำรอำจหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวเมื่อพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรกองทนุอยำ่งมีประสิทธิภำพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหม้ีกำรสบัเปล่ียนระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุน้ระยะยำว  กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุในตำ่งประเทศ เป็นตน้ 
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- บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
ก) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ล้งทนุรำยใดถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค ำสั่งซือ้โดยผูล้งทุนที่ไม่มีสัญชำติไทยและมีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในต่ำงประเทศที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 10 ลำ้นบำท 
หรือเป็นผลใหผู้ล้งทนุดงักล่ำวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ำรวมกนัมำกกว่ำ 10 ลำ้นบำท  

 

ค) ในกำรซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำกำรสั่งซือ้ดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุ และ/หรือจ ำนวนเงินของกำรสั่งซือ้ดงักล่ำว ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์
ของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 

- การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
บริษัทจัดกำรอำจหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรเมื่อบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำในบำง
สถำนกำรณก์ำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อกองทนุ  

 
ทั้งนี ้เมื่อบริษัทจัดกำรเห็นควรใหก้องทุนหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร หรือเห็นควรใหร้บัค ำ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ำมปกติ โดยบรษิัทจดักำรจะประกำศล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัก่อนกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง และแจง้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกำศหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร 

 
 ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ือง 

   1. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรำยเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บรษิัทจดักำรจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

 
2.    ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินท่ี
ไม่ใช่สญัชำติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมรกินั 
ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถำวรในสหรฐัอเมรกิำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมรกิำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจำกนี ้
ยงัปรำกฎดว้ยว่ำในปัจจุบนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์น
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ลักษณะที่คลำ้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวขอ้ง”) 
  
กองทนุรวมและบรษิัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถกูก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมรกิำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมรกินั
และบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของ
ลกูคำ้กับประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำงประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
  
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ        
มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่
ส ำคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยสิ์น

ทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้
ไป และเงินลงทุนทำงออ้มในทรพัยสิ์นทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำก
และเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 
FATCA ก ำหนดใหส้ถำบันกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้ร่วมผูกพันตนตำมขอ้ก ำหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนุนกำรขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขำ้ร่วมผูกพันตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือ
ระงับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำให้
กองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
อำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดอ้ีก
ต่อไป  

   
เพื่อมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งเพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระ
ผูกพันภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกำรปฎิบตัิงำนของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุนกำรขำย
และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย

ต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทุนและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กับบรษิัทจดักำร ใหก้บั
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
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(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำม
เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมรกินัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้
ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทั้งนี ้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว 

(3)  ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่ สอดคลอ้งกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือได้
ด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1)   ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(2)   ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรำยนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชนเ์พิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ 

  
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำ
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่ง
ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิำ
(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บรษิัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไว้
ขำ้งตน้ บริษัทจดักำร(รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่ง
ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

 
3.  บรษิัทจดักำรจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องนติิบคุคล

ที่กองทนุท ำธุรกรรมดว้ย โดยถือว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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บรษิัทจดักำรอำจตอ้งรำยงำนไปยงันิติบคุคลที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ท ำธุรกรรมดว้ย [(รวมเรียกว่ำ”
นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง”) เช่น คู่คำ้ ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงิน นำยหนำ้คำ้หลักทรพัย ์ผู้ออกหลักทรพัย ์และกองทุนใดๆ 
(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทุนดงักล่ำว) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เขำ้ลงทุน เป็นตน้] ถึงขอ้มูลและ
รำยละเอียดของผูถื้อหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity (“กองทุน”) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรำยใดรำย
หน่ึงถือครองกองทนุ (ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) มำกกว่ำ 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอื่นใดที่ก ำหนดตำมที่นิติบุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง หรือ ตำมค ำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่ำว เพื่อให ้นิติบุคคลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผูถื้อหน่วย
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity และปฏิบัติตำมเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งนี ้ 
บรษิัทจดักำรตอ้งอำจขอขอ้มลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุรำยนัน้ เพื่อน ำส่งนิติบคุคลดงักล่ำวดว้ย ไม่ว่ำ
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดงักล่ำวในวนัรำยงำนหรือเคยถือสัดส่วนดงักล่ำว ทั้งนี ้เ พื่อใหก้องทุน
และนิติบคุคลทีเก่ียวขอ้ง กองทนุหลกัปฏิบตัิตำมเกณฑข์องขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของตน  
 
(ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่ำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(LBDU) โดยใหถื้อว่ำ ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้  ำยินยอมกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไวแ้ลว้ ในกำรเปิดเผยรำยละเอยีดและขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมที่บรษิัทจดักำร
รอ้งขอ เพื่อประโยชนท์ี่กลำ่วแลว้ขำ้งตน้ดว้ย) 
 
นอกจำกนี ้บรษิัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบับคุคลต่อไปนี้
เขำ้ลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity (กองทนุ) 
(1) บคุคลตอ้งหำ้มหรือบคุคลที่ไม่ใหค้วำมรว่มมือกบับรษิัทจดักำรกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งในกำรปฏิบตัิตำม
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงและไมจ่ ำกดัเพยีงกฎหมำยฟอกเงิน 
กฎหมำย KYC 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจำกกำรลงทุนดงักล่ำวอำจท ำให ้บริษัทจัดกำร กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้งไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำม ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ำมโดย ส ำนักงำนควบคุมทรัพย์สินในต่ำงประเทศ 
กระทรวงกำรคลงัสหรฐัอเมรกิำ (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลหรือนติิ
บุคคลที่ปรำกฏในรำยชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตำมเกณฑข์อง OFAC หรือ 
ตำมข้อห้ำมซึ่งก ำหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ำกัดที่ก ำหนดโดย OFAC หรือข้อจ ำกัดที่ก ำหนดโดย European Union  Money Laundering Directive 
รวมถึงกฏหมำยใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรำยชื่อดังกล่ำวอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมไดใ้นภำยหลัง         
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำตนไม่มีลักษณะตอ้งหำ้ม ตำมขอ้จ ำกัดดังกล่ำวขำ้งตน้ก่อนเขำ้ลงทุนใน
กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity (กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดล้งทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ หำกต่อมำภำยหลังบริษัทจดักำรพบว่ำผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่ำวมีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนรำยใด (รวมถึงผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรบัซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนถือครองกองทนุผ่ำน Omnibus Account) ปฏิเสธกำรใหค้วำมร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธกำรให้ข้อมูลหรือเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่บริษัทจัดกำรรอ้งขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยและ/หรือมี
ควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด ำเนินกำร/ไม่ด  ำเนินกำรอื่นใด อนัมีผลหรืออำจมีผลใหบ้รษิัท
จัดกำรและ/หรือกองทุนและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎเกณฑข์องตนและ/หรือขอ้ก ำหนด/
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กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง (ทัง้นีก้ฏเกณฑแ์ละหรือกฏหมำย อำจมีแกไ้ขเพิ่มเติมไดต้ลอดระยะเวลำลงทนุ) บริษัทจดักำรจะ
ถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบตัิหรือกระท ำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะระงบัหรือหยุดใหบ้ริกำรและด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมลูค่ำหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวรบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่บริษัทจดักำรไวล่้วงหนำ้แลว้ อีกทัง้ผูถื้อหน่วยลงทุน จะไม่
สำมำรถน ำเรื่องดงักล่ำวมำใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งควำมเสียหำยจำกเหตดุงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำรไดแ้ต่อย่ำงใด 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทเีอ็มบี India Active Equity 
ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วนการลงทนุ (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
1. ตรำสำรภำครฐัไทย / ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ มีอนัดบัควำมนำ่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก

ขึน้ไป ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2. ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกวำ่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่นอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได ้ ไม่เกิน 35% 
3. หน่วย CIS  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได ้

หรือ เงินฝำกธนำคำรออมสิน    
ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ีภำระผกูพนัมี
ภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale )  

5. ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1  เป็นตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ที่ผู้

ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย ์ตำ่งประเทศที่ไดร้บั
อนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้<397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วตอ้งเป็นบคุคล
ดงันี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือ บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำย

ว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน 
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศยั 
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษิัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมกี ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียน  

หรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรพัยสิ์นดงันี ้ 
6.1  ตรำสำรทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทนุท่ีผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำร
เพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) หรือใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

 6.2  ตรำสำรทนุท่ีออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่วำ่ตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั ผูล้งทุนทั่วไปของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิัทท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหุน้ออก
จำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ท่ีอยู่ในระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

รวมกนัไมเ่กินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำ
ใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ีภำระผกูพนัมี
ภมูิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale)    
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6.4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง 
ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือ
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย ์

         ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย) หรือ
เป็นตรำสำร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมกี ำหนดวนัช ำระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได ้มีลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคล

ตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุตอ้งขึน้

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

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
6. 6.2 สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (derivatives) ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยูใ่นระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซือ้ขำย ใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั  ผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)หรือใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด 

หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส  ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8. ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. กำรลงทนุในทรพัยสิ์นของกลุ่มกจิกำรใดกลุม่กิจกำรหนึ่ง ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงันี ้แลว้แต่ 

อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ำ้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) 
1. เงินฝำก บตัรเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ของสถำบนักำรเงินไทย 

(ไม่รวมถึงเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ และทรพัยสิ์นท่ีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมำ
จำกคู่สญัญำตำม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

2. ทรพัยสิ์นดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขหำ้มเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม  

และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่่าธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์และนายทะเบียน ณ วนัทีค่ านวณ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ก.ค.62 – พ.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค.63 – พ.ค.64 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค.64 – พ.ค.65 

1. ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใชจ้ำ่ย
รวมทัง้หมดที่
ประมำณกำรได ้ 

    (รอ้ยละต่อปีของ
มลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิ)  

ไม่เกิน 2.5145 1.7427 1.7636 1.7881 

ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ไม่เกิน 2.1400 1.6037 1.6017 1.6050 

ค่ำธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0320 0.0321 

ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1069 0.1299 0.1510 

ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยที่ประมำณกำรไม่ได ้
ค่ำภำษีเงินได ้  0.0007 0.0005 0.0008 
รวมคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยที่เรียกเก็บจรงิ
ทัง้หมด 1.7434 1.7641 1.7889 

หมำยเหต ุ  1.อตัรำตำมโครงกำร / ที่เรียกเก็บจรงิรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ 
                  2.ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์คดิรวมอยู่ในคำ่ธรรมเนยีมกำรจดักำรกองทนุแลว้   

3.ในกรณีที่กองทุนรวมต่ำงประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรบำงส่วน  เพื่อเป็นค่ำตอบแทน
เนื่องจำกกำรที่กองทุนน ำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรใหเ้งินจ ำนวนดงักล่ำวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
 อัตราตาม

โครงการ 
(ร้อยละของ
มูลค่าหน่วย
ลงทนุ) 

เรียกเก็บจริง 
1 พ.ค 65 

– 
5 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย 

65 

 
เรียกเก็บจริง 

1 ก.ค –  
5 พ.ย 2565  

เรียกเก็บจริง 
7 พ.ย. – 
30 ธ.ค.
2565 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการที่
มีผลตั้งแต่วนัที ่ 
3 ม.ค. 2566 

ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยหน่วยลงทนุ / 
สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเขำ้ 1 

ไม่เกิน  1.50  1.50 0.75 1.50 0.75 *1.50 

ค่ำธรรมเนียมกำร
รบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่ำงมลูคำ่
หน่วยลงทนุ 
(Spread) ที่เรียก
เก็บจำกผูท้  ำ
รำยกำรนี ้เมื่อมกีำร
สั่งซือ้ ขำย หรือ
สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ (เก็บเขำ้
กองทนุ)2 

ไม่เกินรอ้ยละ 
0.25  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนหน่วยลงทนุ 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 
หน่วย 

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 75.16% 

 
หมายเหตุ  
1.บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้กบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไมเ่ท่ำกนั รวมถงึขอสงวนสิทธิในกำรแกไ้ข ยกเลิก หรือเพิ่มเตมิกำรคดิค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว
ขำ้งตน้ โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

2.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำรนี ้เรียกเก็บเฉพำะเมื่อมีกำรสั่งขำย หรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออกจำกกองทุน และจะถูกน ำส่งเข้ำหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื ้อขำย
หลกัทรพัยข์องกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้หรือสั่งขำยหลกัทรพัย ์
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จ ำนวนเงนิต้นและ

จ ำนวนหุน้/หน่วย

เงนิฝำกธนำคำร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 15,221,106.47 1.59%

รวมเงนิฝำกธนำคำร 15,221,106.47 1.59%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทนุต่างประเทศ 97.83%

กองทนุ Goldman Sachs India Equity Port Class I Fund 848,668 938,054,138.09 97.83%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 938,054,138.09 97.83%

ทรพัยส์ินอ่ืน 34,544,342.05 3.60%

หนีส้ินอ่ืน -28,976,139.64 -3.02%

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ 958,843,446.97 100.00%

จ านวนหน่วยลงทนุ 78,137,077.85

มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วย 12.2713

มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท) % of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภำคม  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ

งวดปีบญัชีสิน้สุดวันที ่ 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 64 29 พ.ค. 63 31 พ.ค. 62**

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ ตน้งวด (บาท/หนว่ย) 12.5061 7.2882 9.4998 9.9994

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หนว่ย) 12.2713 12.5061 7.2882 9.4998

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีIndia Active Equity -1.88% 71.09% -23.34% -5.00%

เกณฑม์าตรฐาน 1*** 11.08% 70.41% -23.94% 1.16%

เกณฑม์าตรฐาน 2*** 1.40% 73.56% -24.32% 2.47%

มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ ณ ตน้งวด (ลา้นบาท) 266                        454                        951                        269                            

มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ ณ สิน้งวด (ลา้นบาท) 959                        266                        454                        951                            

มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ลา้นบาท) 540                        356                        773                        759                            

มลูคา่ซือ้ขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ลา้นบาท) +786 -410 -343 +989 

อตัราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.73% 1.05% 0.33% 0.12%

* เป็นสดัส่วนของมลูคา่ขายคืนและสบัเปลี่ยนออกตอ่มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ย

** จาก 11 มิ.ย. 61 ถึง 31 พ.ค. 62

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีIndia Active Equity        ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565

 ยอ้นหลัง 3 เดือน ยอ้นหลัง 6 เดือน ยอ้นหลัง 1 ปี ยอ้นหลัง 3 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ร้อยละต่อปี (28 ก.พ. 65) (30 พ.ย. 64) (31 พ.ค. 64) (31 พ.ค. 62) (11 มิ.ย. 61)

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีIndia Active Equity -8.35% -13.09% -1.88% +8.90% +5.29%

เกณฑม์าตรฐาน 1*** +0.59% -5.30% +11.08% +13.04% +10.03%

เกณฑม์าตรฐาน 2*** -4.12% -6.63% +1.40% +10.15% +8.25%

หมายเหต ุ: การวัดผลการด าเนินงานของกองทนุไดจ้ดัท  าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) 

                  ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

                  ท  าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ

Note***

เกณฑม์าตรฐาน 1 คือ ดชันี MSCI India IMI Net Return Unhedged ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทยีบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วันที่ค  านวณผลตอบแทน

เกณฑม์าตรฐาน 2 คือ ดชันี MSCI India IMI Net Return Unhedged สกุลเงินดอลลารส์หรฐั

22.72%

46.18%

36.99%
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ข้อมูลทีน่่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

 
การเปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทเีอ็มบี India Active Equity    
ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565  

 
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคล
หรือกลุ่มบคุคล ไดท้ี่ website ของ บลจ.ที่ http://www.eastspring.co.th) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนั้น บริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย) จ ำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 
ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั” 
“ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูข้ำยหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย”์ 
“ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เมื่อมีควำมเขำ้ใจในควำมเสี่ยงของสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน 
วตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ และฐำนะกำรเงินของผูล้งทนุเอง” 
“บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกบัที่บริษัทจัดกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด โดยบรษิัทจดักำรจะจดัใหม้ีระบบงำนที่ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดควำม
เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ผูล้งทุนสำมำรถขอตรวจสอบขอ้มูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจัดกำรไดท้ี่บริษัท
จดักำร และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย”์  
“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นตน้ ไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ หรือโดยผ่ำน
เครือข่ำย Internet ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดกำรอนุญำตใหพ้นักงำนลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ
ประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะตอ้งเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวใหบ้ริษัททรำบ เพื่อที่
บรษิัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนกังำนได”้  
“ในกรณีที่ผูล้งทุนตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงกำรไดท้ี่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน” 
“ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงของกองทุนไดท้ี่ 
www.eastspring.co.th” 
“กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ไดร้บัรองถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมขอ้มลูไวใ้นหนงัสือชีช้วน 3 มกรำคม 2566 
  

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

