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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุน
เปิ ดที เ อ็ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่ อการเลี ย้ งชีพ อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่ อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของผู้จัด การ
กองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ได้ เช่น กรณีที่คา่ เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม
ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่คา่ เงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เมื่อผู้ลงทุนนันมี
้ อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบรู ณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกัน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพนี ้พึงได้ รับจะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุ นจะต้ องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับ
ภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วย
จะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย ทังนี
้ ้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จะได้ รับ และภาระภาษี ที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนไทยหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดัง นัน้ กองทุนไทยจึง มี ความเสี่ ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่ น จึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ มากกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่ ก องทุน เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ไม่ ส ามารถด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที่เน้ นทาธุรกิจในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจานวน 50 ตัว
แรกที่จดทะเบียนใน SSE Science and Technology Innovation Board ซึง่ มีบางบริ ษัทที่เพิ่งเริ่มกิจการ และ
อยูใ่ นช่วงทาการวิจยั ความสามารถในการขยายฐานลูกค้ ายังไม่มาก และอาจมีความไม่แน่นอนของผล
ประกอบการ
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อ
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- 2ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้ อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ อาจส่งผลให้ กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์จีน
บางตัวตามมาตรการการคว่าบาตรของสหรัฐต่อประเทศจีน (US Sanction) และทาให้ กองทุนที่ผลการ
ดาเนินงานไม่สอดคล้ องกับดัชนี STAR50 Index ในบางช่วงเวลา
เพื่ อให้ ส อดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของนิ ติบุค คลที่ กองทุนเปิ ดที เ อ็ม บี อี สท์ สปริ ง Star50 Chinese
Technology เพื่ อการเลี ย้ งชี พ ทาธุ รกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การ
ทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ผ้ อู อกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิ์ ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอี ยดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese
Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตาม
คาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อ
มีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิ ดขึน้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น
ต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ น กับหรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิตบิ คุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกั บหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
TMB EASTSPRING Star50 Chinese Technology Retirement
Mutual Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-STARTECH-RMF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

7 ตุลาคม 2564
18 พฤศจิกายน 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทเปิ ดรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KraneShares SSE STAR Market
50 Index ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใน
อัตราส่วนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุน หลัก มุ่ง หวัง ให้ ผ ลตอบแทนเคลื่ อ นไหวตามดัช นี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology
Innovation Board 50 Index โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อย 80% ของสินทรัพย์ทงหมดในหลั
ั้
กทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงประกอบด้ วยหุ้น และ depositary receipts ของบริ ษัทชันน
้ า 50 บริ ษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็ นตลาดใหม่ที่ดแู ลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock
Exchange) ที่มงุ่ เน้ นไปที่บริ ษัทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริ ษัทที่
จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสงู และมีกลยุทธ์ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นไปที่
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือระดับไฮเอ็นด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดย Krane Funds Advisors LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
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ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรื อลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสีย่ งในกรณีที่คา่ เงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี ท้ ี่ ไม่ได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สนิ อื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีก
ต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลีย่ นแปลง
รายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติตา่ งๆ เป็ นต้ น และ/
หรื อในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน
หน่ว ยลงทุน ของกองทุน หลัก ไม่เ หมาะสมอี ก ต่อ ไป อาทิ กรณี ที่ ผลตอบแทนของกองทุน ต่า งประเทศดัง กล่า วต่ า กว่ า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อ
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี ้วัด (Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของ
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หน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนใน
ฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยน
การส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื ้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินอื่น
ได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี ้ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วจะไม่ ขัด กับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละนโยบายการลงทุน ของกองทุน และค านึ ง ถึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ซึง่ บริ หารและจัดการโดย Krane
Funds Advisors, LLC โดยกองทุน หลัก ดังกล่าวเป็ นกองทุน รวมที่ เสนอขายให้ กับ ผู้ลงทุน ต่างๆ ทัง้ ผู้ลงทุน ทั่วไป (retail
investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับ
นี แ้ ล้ ว และผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนสามารถเข้ าถึ งข้ อ มูล กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF เพื่ อ ศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://kraneshares.com/kstr
ชื่อ
กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
โครงสร้ างของกองทุน
ISIN Code
: US5007676944
KraneShares SSE STAR Bloomberg Code : KSTR : US
Market 50 Index ETF
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 27 มกราคม 2564
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and
Technology Innovation Board 50 Index
ตลาดหลักทรัพย์
: New York Stock Exchange
วัตถุประสงค์และนโยบาย
กองทุนจะลงทุนอย่างน้ อย 80% ของสินทรัพย์ทงหมดในหลั
ั้
กทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบ
การลงทุน
ของดัชนีอ้างอิง และ depositary receipts ซึง่ รวมถึง American depositary receipts
ซึง่ เป็ นตัวแทนของส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ดัชนีอ้างอิงประกอบด้ วยหุ้น
และ depositary receipts ของบริ ษัทชันน
้ า 50 บริ ษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึง่ เป็ นตลาดใหม่ที่ดแู ลโดยตลาดหลักทรัพย์
เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ที่มงุ่ เน้ นไปที่บริ ษัทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของจีน จากข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริ ษัททีจ่ ดทะเบียนใน SSE
STAR Market ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสงู และมีกลยุทธ์สว่ น
ใหญ่มงุ่ เน้ นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ระดับไฮเอ็นด์ และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
กองทุนอาจลงทุนได้ ถงึ 20% ของสินทรัพย์ในตราสารที่ไม่รวมอยูใ่ นดัชนีอ้างอิง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ กองทุนสามารถให้ ผลตอบแทนได้ ใกล้ เคียงดัชนีอ้างอิงมากที่สดุ การลงทุน
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เหล่านี ้อาจรวมถึงตราสารทุนและ depositary receipts ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่
หลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงตรา สารอนุพนั ธ์ การลงทุนอื่น ๆ
(รวมถึง ETFs) และเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน)
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง เพื่อ
บริ หารความเสีย่ ง (risk management purposes) หรื อเพื่อสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติม
ให้ กองทุน
รายละเอียดของดัชนี SSE ดัชนี SSE Science and Technology Innovation Board 50 ประกอบด้ วย 50
Science and Technology หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สดุ และมีสภาพคล่องสูง ซึง่
Innovation Board 50
หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ จดทะเบียนอยูใ่ น SSE Science and Technology Innovation
Board ดัชนี SSE Science and Technology Innovation Board 50 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสะท้ อนถึงผลตอบแทนโดยรวมขององค์กรชันน
้ าทีใ่ ช้ นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีใน
การดาเนินธุรกิจ.
องค์ ประกอบของดัชนี
องค์ประกอบของดัชนีประกอบด้ วยหุ้นและ CDR ที่ออกโดย red chip enterprises ที่
จดทะเบียนอยูใ่ น SSE Science and Technology Innovation Board
การคัดเลือก
1.จัดอันดับหลักทรัพย์ในองค์ประกอบของดัชนีตามมูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ รายวันใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยและหักหลักทรัพย์ที่อยูใ่ น
ลาดับ 10% สุดท้ ายออก
2.จัดอันดับหลักทรัพย์ที่ได้ จาก 1. ตามมูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ รายวันในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผา่ นมา โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยและและเลือกหลักทรัพย์ 50 อันดับแรก
ดัชนีได้ รับการทบทวนทุกไตรมาสและการปรับปรุงจะมีผลในวันทาการซื ้อขายถัดไป
หลังจากวันศุกร์ ที่ 2 ของเดือนมีนาคมและมิถนุ ายนกันยายนและธันวาคม
กลยุทธ์ในการลงทุน
แม้ ว่า กองทุน มีข้ อความสงวนสิท ธิ์ ในการลงทุน เป็ นไปตามดัชนีอ้ างอิ ง อย่า งไรก็ ดี
กองทุนอาจใช้ กลยุทธ์ ที่กองทุนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่พิจารณาแล้ วเห็นว่า
สามารถใช้ เป็ นตัวแทนของหลักทรั พย์ทงั ้ หมดที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้
(Representative sampling) เพื่อติดตามดัชนีอ้างอิง โดย Representative sampling
จะประกอบด้ วยหลักทรัพย์ทดแทนที่มีลกั ษณะการลงทุนคล้ ายกับดัชนีอ้างอิง
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
มี (จ่ายปี ละ 1 ครัง้ )
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ
บริ ษัทจัดการกองทุน
Krane Funds Advisors LLC
(Management Company) 280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017
ผู้รักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน Brown Brothers Harriman & Co.
(Custodian and Transfer 50 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02110
Agent)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
KPMG LLP, 1601 Market Street,
(Fund Auditor)
Philadelphia, Pennsylvania 19103
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
ร้ อยละ 0.88 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration ร้ อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
Fee)
ร้ อยละ 0.89 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
หมายเหตุ :
1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงิ นไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงิน
จานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
:
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิม่ ขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอ
ขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนันเมื
้ ่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ พิ่มขึ ้น และได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ลงทุน
ทังนี
้ ้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและคูม่ ือการลงทุนให้ เข้ าใจ
ก่อนลงทุน
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ(Benchmark) :
คือ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ว้ ดั คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยน ตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนด
ประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 2,000 ล้ านบาท

•

ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ15
ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท(Green shoe)

•

ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดาเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

•

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ การเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขันตอนการด
้
าเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือก
สาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
- ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปลดหย่อนจากเงินได้ สทุ ธิเพื่อ
ประหยัดภาษี ได้ และ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่า
กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทัว่ ไป
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กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
- นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
- ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงต้ องไม่
น้ อยกว่าเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ความผันผวนทางด้ านราคาของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก)
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงิน
ลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุน กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ทุกวันทา
การด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
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เคลือ่ นไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
บัญชีกองทุน

2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลือ่ นไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรื อการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลีย่ นแปลง หรื อเลือ่ นวัน
และเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสีย่ ง
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง
วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการ
ที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของทังบริ
้ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม

บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อ/คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
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ทัง้ นี ้ ผู้ท่ สี นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ
ได้ ดังนี ้

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรก(IPO) :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท
บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 300 ล้ านบาท
ในช่ วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก ระหว่ างวันที่ 10 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564
มูลค่ าขัน้ ต่าในการซือ้ ครั ง้ แรก (เปิ ดบัญชี)

1 บาท

โดยสามารถทารายการซือ้ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ ถงึ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.30น.
• ซือ้ ผ่ านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• หักเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหารไทยธนชาต
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรี อยุธยา
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.ธนชาต
ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์
ธ.เกียรตินาคินภัทร
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
• ซือ้ ด้ วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการ
ของ บลจ.ทหารไทย มาเข้ ากองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยมีรายชื่อ
กองทุนต้ นทางที่สามารถสับเปลีย่ นเข้ ากองทุนนี ้ได้ ดงั นี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,

กองทุนปลายทาง
Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ

เมื่อสานักงานผู้รับ คาสัง่ ซือ้ ข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซือ้ แล้ ว สานักงานผู้รับคาสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิด ขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้
บันทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
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ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ถกู ปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อผูกพัน ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนั น้ ได้
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วย รวมถึงกาหนด
รูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ งแรก : ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ดังนี ้
สาหรับผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท้ายหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูล
กองทุนรวมนี ้ ในหัวข้ อ ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) : เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ [RMF for PVD]

การซือ้ หน่ วยลงทุน :
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีทเี่ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
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ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซือ้ สามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่ สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอก
รายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายระหว่างเวลา
ทาการที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขายนัน้ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อ
ขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิตอ่ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนเพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะ
ดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อผูกพัน

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง** ซึ่งผู้สงั่ ซื ้อสามารถปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดย
ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถกู ต้ องเพื่อเข้ าสูร่ ะบบ และสามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริ การ
ซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ ระบบจะทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความ
ถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามใน
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หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชี
เงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ บมจ.
ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อ
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่
ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชี
ไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวาง
แผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ทา่ นจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซื ้อของ
งวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดั งกล่าวได้ โดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการ
อาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทุกวันทาการของบริ ษั ทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ
บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
นัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การทีเ่ ลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและ
ทารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนันหากวั
้
นทาการใดมิได้ เป็ นวัน ทาการ
ซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบ
ยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี ้
กับบริ ษัทไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษี อากรอย่างละเอียด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ โดยติดต่อได้
ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนก่อนทารายการทุกครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ(call center) หรื อเป็ นไป
ตามดุลยพินจิ ของบริ ษัทจัดการ เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาทขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทาการซื ้อขาย

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลง มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิม่ ได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขาย
โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ น
วันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทา
การใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผูป้ ระกอบธุรกิ จทีเ่ กี ่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
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เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทา
การซื ้อขาย)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบ
คาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ท ราบล่ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และสาขา หรื อช่องทางอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึง่ (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนิ นการนาเงิ น ค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ น ทางซึ่ง ได้ หัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อค่า
เบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะนาส่งเช็ค หรื อโอนเงินหรื อวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถื อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว และบริ ษัทจัดการ หรื อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนเพื่อนาส่งให้ บริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วัน
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ทาการ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรื อตามระยะเวลาที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด) ซึง่ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ กับกองทุนรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ยกเว้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่อาจเกิดขึน้ โดยมิได้ ตงใจ
ั ้ หรื อเพื่อ
เหตุผลอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการ และภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการ
ซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
3. ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมเพื่ อ การเลีย้ งชี พ ที่ ท่า นมี อ ยู่ไปยัง กองทุน รวมเพื่ อ การเลีย้ งชี พ อื่ น ภาย ใต้ ดุลยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การซื ้อหน่วยลงทุน”
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุม่ กองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการจะสามารถสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุม่ ได้ บริ ษัทจัดการอาจไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง เป็ นต้ น
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
6. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น ภายใต้ การจัดการของบริ ษัท
จัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ และภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้ไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการบาง
กองทุน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็ นต้ น โดยในอนาคตบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะ
เปลีย่ นแปลงให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการบางกองทุนได้ โดย
บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้ า ก่ อ นการด าเนิ น การดัง กล่า วไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน โดยประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
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สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) และส่วนต่าง
มูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางบริ ษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนได้ ทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัท
2. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการ
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ซึ่งทังสองกองทุ
้
นอยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัท
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพของบริ ษัทจัดการ (รับโอน)
เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริ ษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริ ษัท (รับโอน)
4. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริ ษัท ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
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-

วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุม่ กองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ตังแต่
้ สองกองทุนขึ ้นไปสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลีย่ นของกองทุน
ปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
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ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการ
ซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรื อตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง
(ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าของ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนัน้ เสร็ จ
สมบูรณ์แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่ อง ราคาขายและราคารับซื ้อคืน
กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
(www.tmbameastspring.com)
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ
ซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์การคานวณราคาในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บริ ก ารสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอ ร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทา
การยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อ
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เป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อ
มูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สัง่ สับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์
หรื อของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่ต้องการทารายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่าจะเลือกให้ ทา
รายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่ต้องการในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของบริ ษัทจัดการ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกโดยไม่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต บริ ษัท
จัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการจะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็ นบัญชีร่วม เว้ นแต่
เป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย
ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายนัน้
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หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้
ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
-

ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะ
กาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื อ้ คืนจะใช้ ราคารับซื ้อของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมี
ผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป หักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ ราคาขายของวันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่
คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป บวกด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบีย้ ปรั บ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุม่ กองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชี กองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ ที่จะขอรั บใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวยเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดย
กรณีที่วนั ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขายหรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนดจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซือ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

หน่ วยลงทุน
ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

การจ่ ายเงิน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรั บ ซื อ้ คืน หน่วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับรวม
วั น หยุ ด ท าการในต่ า งประเทศของผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิ จการจัดการกองทุนรวม และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่ ง บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ร ะบุเ กี่ ย วกับ วัน หยุด ท าการในต่ า งประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ได้
ภายใน 4 วันทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)

Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง

Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

ธนรัฐ, ธนบดี
ธนบดี RMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล RMF

กองทุนปลายทาง
ธนบดี RMF
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
RMF

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T*
T*+3
T*

T*+2

T*

T*+1

T

T*

T

T*+1*

T

T*+2*

Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
Star50 Chinese Technology
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 27 -

หมายเหตุ :

* ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)
T*
= วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* +2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+1* = วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+2* = สองวันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการกาหนดเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น สาหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตารางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด.
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Q: การจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีท่ กี ารเสนอขายครัง้ แรก
A: ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 200 ล้ านหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่
สัง่ ซื ้อ
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่
เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท
ในกรณี ที่การเสนอขายครั ง้ แรกมีผ้ ูสงั่ ซือ้ เกิ นกว่าจานวนที่เสนอขาย บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
ในกรณี ที่สงั่ ซือ้ พร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อโดย
จานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรร
หน่วยลงทุน หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่า 1,000 บาท หรื อ 100 หน่วย

Q: การคืนเงินค่ าสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ในกรณีท่ กี ารเสนอขายครัง้ แรก
A: บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รับ
การจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั ง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 รายแต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดต
ั้
่ากว่า 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และบริ ษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี ) เป็ นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินที่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสัง่ ของลูกค้ าให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของ
บริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
Q: การจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีท่ กี ารเสนอขายครัง้ ถัดไป
A:ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามหัวข้ อคาถาม “กรณี
ใดที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน” หรื อตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อเรื่ องการหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
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2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณี ตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม
4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ถกู ปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวน
เงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ยกเว้ นใน
กรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน นัน้ มี ผ ลท าให้ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน เกิ น จ านวนหน่ ว ยที่ จ ดทะเบี ย นกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูล
ที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัด สรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการ
จัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรับซือ้
คืน ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลีย่ นภายในเวลาทีก่ าหนด บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลีย่ นมีผล ที่คานวณภายในวันทาการถัดไป ดังนี ้
กรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อ
ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการ
ถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หรื อรับซื ้อคืน หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย
ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลีย่ นระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
- บริ ษัทจัดการอาจปฏิ เสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ข) คาสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและมีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท
หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) ในการซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าการสัง่ ซือ้ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
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- การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้ รับคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อ
ถาวร
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อการบริ หารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุ น ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ ง
ด้ านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการ
ซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
ดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของ
กองทุนอันได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุน
ในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อ
ทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและ
หรื อตามการประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณี มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้
แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
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 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูต รการคานวณที่ สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม ( swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing
factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรั พย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้น
จากปั จจยัตา่ ง ๆ เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิ มีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุการณ์อื่นที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ เกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะ
พิ จ ารณาเลือ กใช้ Swing Pricing ที่ เ ป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพิ นิ จของบริ ษัท
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถกู เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษั ทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
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1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สนิ ที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่า
การซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิ ดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อ าจจะไม่ป กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็ นตัว บ่ง ชี ส้ ถานการณ์ ไม่ป กติ ดัง กล่า วและการใช้
Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตาม
วิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุ
้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หัก
ด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั ง้ แตกต่างกัน ได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับ ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อนหลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วน
ที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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• บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
• ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะเปลี่ย นแปลงแนวทางด าเนิ นการระหว่า งการท า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption
Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สนิ
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิ ดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อ
คื น หน่ ว ยลงทุน และสับ เปลี่ ย นออก เฉลี่ ย ตามสัด ส่ว น (pro-rata basis) ของค าสั่ง รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน และ
สับเปลีย่ นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุน รวมทั่วไป และเป็ นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื อ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุอื่น ให้ เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
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ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
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และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื อ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึง่ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ ีจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20
วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่มีข้อความสงวนสิทธิที่ระบุไว้ ในโครงการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ โดยบริ ษัทจัดการพิจารณา
แล้ วเห็นว่ามีเหตุความจาเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
ค. หนัง สือ รั บ รองการซื อ้ หน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลีย้ งชี พ ตามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ข องปี ถัดจากปี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาธุรกรรมการซื ้อ
หรื อ ขาย หรื อ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนนาหนังสือรับรองนี ้แนบเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
Q: เงินที่ได้ รับจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนนี ้ จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่ อ
กรมสรรพากร หรือไม่
A: ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ ข ายคื น หน่ว ยลงทุน ของกองทุน นี ้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้ บุค คลธรรมดา
ต่อกรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ถือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้ จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)
ต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้ จากกาไรส่วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ได้ ขายคืนหน่วยลงทุน) ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายคืนหน่วยลงทุนโดย
ได้ รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ หรื อไม่ก็ตาม
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ ข ายคื น หน่ว ยลงทุน และ เข้ า หลั ก เกณฑ์ ท่ ี ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ จ ากการขายคื น
หน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง
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ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้ รับยกเว้ นภาษีรายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุน
ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ ไี ด้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากการขาย
คืนหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่
ต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อนารายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขายคืน
หน่ วยลงทุนไปรวมคานวณภาษี ในแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้ อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรื อ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ี
เคยได้ รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนด

Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
2. สิทธิ ในการจานาหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถจานาได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
3. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบคุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
4. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั
ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
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ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มี สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุน รวมนัน้ จะได้ รั บ ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์ สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุน รวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัด การและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อ
ที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
ข้ อ มูลที่ เ คยให้ ไว้ มี การเปลี่ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
5. บริ ษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คล
ที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพเข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด
รายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิ ติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือ
หน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วย
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ลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวัน
รายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบคุ คลทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริ ษัทจัดการ
ร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ(กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมายฟอกเงิน
กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต าม ตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดอัน เกี่ ย วกับ ข้ อ ห้ า มโดย ส านัก งานควบคุม ทรั พ ย์ สิ น ในต่า งประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ
ตามข้ อ ห้ า มซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act,
หรื อ ข้ อ จ ากัด ที่ ก าหนดโดย OFAC หรื อ ข้ อ จ ากัด ที่ ก าหนดโดย European Union Money Laundering Directive
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์ และรายชื่ อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนใน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ(กองทุน)
อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามทีก่ ล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่วมมือและ/
หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริษัท
จัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้ กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริ ษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่
สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 45 -

Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนิ นการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
• บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

Q: กองทุนรวมนีม้ ีการระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์ สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ทุกรายที่ไม่ มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย หรือไม่ อย่ างไร
A: ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงทีอ่ ยู่
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น ธนาคารทหารไทยธนชาต) เป็ นแกนนา
ของกลุม่ ผู้ถือหุ้นมีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึด
แนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวม ทหารไทย จ ากัด ได้ ท าการจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด”
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ที่ตงั ้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.1725
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการ
นาย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภูพ่ ฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริ มชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริ มชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
76 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
221,528 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ
ประกายทิพย์

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

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

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัทหลักทรัพย์ ทหารไทย จากัด
ฝ่ ายจัดการลงทุน
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
2549 - 2563
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริษัทหลักทรัพย์ ทหารไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด
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Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด

A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากนโยบายไม่ ได้ กาหนดให้ ต้องป้องกันความเสี่ยง
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- 49 อัตราแลกเปลี่ยนบนเงินต้ นทัง้ หมด

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

**กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วย
ลงทุนต่ างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรู ปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง**

• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ มุง่ เน้ นลงทุนในกองทุน KraneShares
SSE STAR Market 50 Index ETF ซึง่ เป็ นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งต่างๆของกองทุน
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ดังต่อไปนี ้
1.ความเสีย่ งของประเทศจีน (China Risk) : โดยทัว่ ไปแล้ ว เศรษฐกิจของจีนถือว่าเป็ นตลาดเกิดใหม่และสามารถได้ รับผลกระ
ทบอย่างมีนัยสาคัญจากสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมืองในประเทศจีนและประเทศโดยรอบต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
นอกจากนี ้ เศรษฐกิจของจีนยังขึ ้นอยู่กบั การผลักดันการส่งออกและไว้ วางใจอย่างมากกับการซื ้อขาย แนวโน้ มที่ตกต่าลงใน
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เศรษฐกิ จต่าง ๆ ของหุ้นส่วนการค้ าปฐมภูมิของจีนสามารถถ่วงเวลาหรื อขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจของจี นและมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการลงทุนของกองทุนต่าง ๆ รัฐบาลของจี นควบคุมอย่างเคร่งครัดกับการจ่ายภาระหนี ้สินที่กาหนด
เป็ นเงินสกุลต่างประเทศและกาหนดนโยบายทางการเงิน รัฐบาลของจีนอาจนากฎหมายและระเบียบข้ อบังคับใหม่ที่สามารถ
มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงกับกองทุนมาใช้ ถึงแม้ ว่าประเทศจี นจะเริ่ มกระบวนการการแปลงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ
เศรษฐกิจของประเทศให้ เป็ นเอกชนก็ตาม ภาคส่วนที่ได้ รับการแปลงเป็ นเอกชนอาจสูญเสียเงินและ/หรื อถูกเปลีย่ นสัญชาติได้
ในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ผู้ออกหลักทรัพย์เพียงไม่กี่รายอาจครอบคลุมส่วนใหญ่ของตลาดทังหมด
้
ตลาดหลักทรัพย์ของจีน
ต้ องหยุดซื ้อขายหุ้นชัว่ คราวบ่อยกว่า จานวนเฉลีย่ ของหุ้นที่ซื ้อขายต่าและความแปรปรวนของราคา นอกจากนี ้ เศรษฐกิจของ
จีนยังขึ ้นอยูก่ บั การซื ้อขายกับหุ้นส่วนสาคัญเป็ นหลัก การพัฒนาเมื่อไม่นานมานี ้ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน
สร้ างปั ญหามากขึ ้นเกี่ยวกับพิกดั อัตราภาษี ที่เพิ่มขึ ้นและข้ อจากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้ าระหว่างสองประเทศดังกล่าว การเพิ่ม
พิกดั อัตราภาษี หรื อข้ อจากัดทางการค้ าหรื อแม้ แต่การคุกคามการพัฒนาดังกล่าว สามารถทาให้ การค้ าต่างประเทศลดลงซึง่
สามารถมีผลกระทบในเชิงลบกับอุตสาหกรรมการส่งออกของจีนและผลกระทบในเชิงลบพอสมควรกับกองทุน
2. ความเสี่ยงจากหุ้น A-share (A-Shares Risk) : หุ้น A-share ที่ออกโดยบริ ษัทต่าง ๆ ที่จดั ตังอยู
้ ่ในจีนแผ่นดินใหญ่และซื ้อ
ขายบนตลาดหลักทรัพย์ของจีน การลงทุนในหุ้น A-share พร้ อมรับนักลงทุนจีนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนที่ได้ รับการปรับขึ ้นตามโควต้ า QFII หรื อ RQFII และผ่านโปรแกรมสต็อกคอนเนคต์ซึ่งปั จจุบนั ประกอบด้ วย
เซี่ยงไฮ้ -ฮ่องกงสต็อกคอนเนคต์, เซินเจิ ้น-ฮ่องกงสต็อกคอนเนคต์, เซี่ยงไฮ้ -ลอนดอนสต็อกคอนเนคต์และจีน-ญี่ปนสต็
ุ่ อกคอน
เนคต์ การลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติในหุ้น A-share ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัด ระเบียบข้ อบังคับและข้ อกาหนดต่าง ๆ การลงทุนใน
หุ้น A-share อยู่ภายใต้ การควบคุมอย่างเคร่ งครัดและการเอาทุนคืนและการส่งเงินลงทุนกลับประเทศสาหรั บสินทรั พย์ ที่
ลงทุนในหุ้น A-share เป็ นไปตามข้ อจากัดต่าง ๆ โดยรัฐบาลจีน หุ้น A-share อาจขึ ้นอยูก่ บั การหยุดซื ้อขายชัว่ คราวที่บอ่ ยและ
ที่กระจายเป็ นวงกว้ างและอาจทาให้ ขาดสภาพคล่อง นี่จึงเป็ นสาเหตุของความแปรปรวนในราคาหุ้นของกองทุนและทาให้
กองทุนมีความเสีย่ งมากขึ ้นจากการหยุดซื ้อขายชัว่ คราว
3.ความเสี่ยงจากตราสารทุน (Equity Securities Risk) : มูลค่าของตราสารทุนขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของตลาด การ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยและแนวโน้ มที่สงั เกตเห็นได้ ในราคาหุ้น ตราสารทุนอาจเปลีย่ นแปลงง่ายมากกว่าสินทรัพย์ประเภท
อื่น ๆ และโดยทัว่ ไปอยูใ่ นตาแหน่งที่ด้อยสิทธิกว่าหนี ้สินและหลักทรัพย์อื่น ๆ ในผู้ออกหลักทรัพย์แบบเดียวกัน
4.ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) : การลงทุนของกองทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการขาดทุนมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว สาเหตุเนื่องมาจาก เช่น ความแปรปรวนของตลาดที่มากกว่า
ความเสี่ยงต่อการยึดทรั พย์สินและการควบคุมเงินต้ นที่มากกว่า จานวนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื ้อขายต่ากว่า ความไม่มนั่ คงทางการ
เมืองและทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงต่อการปิ ดตัวของตลาดที่สงู กว่าและข้ อจากัดของรัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติที่
มากกว่าที่พบในตลาดที่พัฒนาแล้ ว เศรษฐกิจของตลาดเปิ ดใหม่โ ดยเฉพาะประเทศจีนอาจขึน้ อยู่กับการซื ้อขายระหว่าง
ประเทศเป็ นอย่างมากและอาจประสบปั ญหาอย่างมากถ้ าการซื ้อขายระหว่างประเทศอยูใ่ นภาวะตกต่าหรื อหยุดชะงัก
5.ความเสี่ยงจากการซื ้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรั พย์ที่
ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริ กามีสภาพคล่องน้ อยกว่าการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา อาจมีระเบียบข้ อบังคับของ
รั ฐบาลและการควบคุมดูแลน้ อยกว่าและมีมาตรฐานการคุ้มครองนักลงทุนที่แตกต่างกันมากกว่าผู้ออกหลักทรั พย์ ข อง
สหรัฐอเมริ กา การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริ กาก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อการขาดทุนเนื่องจากความผันผวนของ
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สกุลเงินตราต่างประเทศและความไม่มนั่ คงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ชัว่ โมงซื ้อขายของตลาด ขันตอนการผ่
้
านพิธีการ
และการชาระหนี ้และตารางวันหยุดอาจจากัดความสามารถของกองทุนเพื่อซื ้อและขายหลักทรัพย์ ปั จจัยเหล่านี ้สามารถส่งผล
ให้ เกิดการขาดทุนต่อกองทุนได้
6.ความเสี่ยงจากสกุลเงิน (Currency Risk) : มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ของกองทุนกาหนดโดยยึดตามเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นหลัก
ดังนัน้ กองทุนอาจสูญเสียมูลค่าถ้ าสกุลเงินท้ องถิ่นของตลาดต่างประเทศลดค่าเงินเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ แม้ วา่
มูลค่าของสกุลเงินท้ องถิ่ นของสินทรั พย์ห้ ุนและพันธบัตรของกองทุนจะเพิ่มขึน้ ก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นสามารถ
เปลี่ยนแปลงง่ายมากและสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและอย่างคาดเดาไม่ได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง ร้ ายแรงต่อ
กองทุน นอกจากนี ก้ องทุน อาจเสี่ยงต่อ ความล่าช้ าต่าง ๆ ในการแปลงหรื อ การโอนเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ เป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศสาหรับจุดประสงค์ของการซื ้อหลักทรัพย์การลงทุน ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ความ
ล่าช้ าใด ๆ ที่สามารถส่งผลให้ กองทุนเสี ยโอกาสในการลงทุนและการซื ้อหลักทรัพย์ในราคาที่สงู กว่าที่ตงใจไว้
ั ้ แต่แรกหรื อการ
เกิดผลกระทบจากการถือเงินสด
7.ความเสีย่ งจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk) : เนื่องจากกองทุนไม่กระจายการลงทุนและกองทุน
อาจนาไปลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ในผู้ออกหลักทรัพย์ไม่กี่รายมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนได้ การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์การลงทุนเดียวสามารถก่อให้ เกิดความผันผวนในราคาหุ้นของกองทุนมากกว่าการเกิดในกองทุนที่
หลากหลาย ซึ่งอาจเพิ่มความเปลี่ยนแปลงของกองทุนและเป็ นสาเหตุให้ การปฏิบตั ิงานของหลักทรัพย์การลงทุนเดียวหรื อ
หลักทรัพย์การลงทุนที่มีจานวนค่อนข้ างน้ อยสร้ างผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบตั ิงานของกองทุน
8.ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk) : เป็ นที่คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ของกองทุนจะกระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมหรื อกลุ่มของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกรณี ที่ดัชนีอ้างอิงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งหรื อกลุ่มของ
อุตสาหกรรมหนึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหนึง่ หรื อกลุม่ ของอุตสาหกรรมหนึง่ สามารถมีปฏิกิริยาในทานอง
เดียวกันต่อการพัฒนาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจขาดทุนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เลวร้ ายที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหนึง่ หรื อ
กลุ่มของอุตสาหกรรมหนึ่งหรื อภาคส่วนอุตสาหกรรม ในขณะที่คาดการณ์ ว่าความเสี่ยงต่อภาคส่วนและอุตสาหกรรมของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยยึดตามองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ปั จจุบนั กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงอย่างมากตามที่
บรรยายไว้ ข้างล่างนี ้
9.ความเสี่ยงในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) : ภาคตลาดหรื อเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อบริ ษัทสารสนเทศและบริ ษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพาความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างมากอาจมีผลกระทบอย่าง
มากกับมูลค่าของหุ้นในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว มูลค่าของหุ้นของบริ ษัทเทคโนโลยีและบริ ษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพา
เทคโนโลยีเป็ นอย่างมากอ่อนไหวเป็ นพิเศษต่อการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ วในวงจรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ความล้ าสมัยอย่ าง
รวดเร็ วของผลิตภัณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของรัฐบาลและการแข่งขัน ทังในประเทศและในต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงการแข่งขันจาก
คู่แข่งต่าง ๆ ที่มีค่าใช้ จ่ายในการผลิตต่ากว่า บริ ษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและบริ ษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษัทที่ มี ขนาดเล็ก กว่าและใหม่กว่า มี แ นวโน้ ม ที่ จะเปลี่ย นแปลงได้ มากกว่า ตลาดโดยรวม บริ ษั ท
เทคโนโลยีสารสนเทศพึง่ พาสิทธิบตั รและสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นอย่างมาก ซึง่ การขาดหรื อการสูญเสียสิทธิดงั กล่าวอาจ
มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถในการทากาไร นอกจากนี ้ บริ ษัทต่าง ๆ ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญกับ
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมักจะไม่สามารถคาดเดาได้ ในเรื่ องของอัตราการเติบโตและการแข่งขันสาหรับการบริ การ
ต่าง ๆ ของบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
10.ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมค้ า (Authorized Participants Concentration Risk) : กองทุนมีจานวนสถาบัน
การเงินจานวนจากัดที่สามารถทาหน้ าที่เป็ นผู้ร่วมค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจมีสว่ นเกี่ยวข้ องในธุรกรรมการขาย
และการขายคืนหน่วยลงทุนกับกองทุนและไม่มีผ้ รู ่วมค้ าอื่น ๆ เข้ ามา หุ้นของกองทุนอาจซื ้อขายเช่นเดียวกับหุ้นกองทุนปิ ดโดย
ให้ สว่ นลดอย่างมากแก่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิและอาจเผชิญกับการถูกถอดเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์
11.ความเสีย่ งจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : การลงทุนของกองทุนอาจมีความเสีย่ งจากสภาพคล่องซึง่ มีอยูเ่ มือ่ การลงทุน
ยากหรื อเป็ นการยากที่จะซื ้อหรื อขายในเวลาและราคาที่เหมาะสม ถ้ าธุรกรรมมีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษหรื อถ้ าตลาดที่เกี่ยวข้ อง
ไม่หรื อกลายเป็ นไม่มีสภาพคล่อง อาจเป็ นไปไม่ได้ ที่จะเริ่ มทาธุรกรรมหรื อทาให้ เกิดสภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้ กองทุน
ประสบกับการขาดทุนและมีปัญหาอย่างมากในการขายคืน ถ้ าหลักทรัพย์จานวนหนึง่ ที่กองทุนถือครองหยุดการซื ้อขาย ความ
แปรปรวนในราคาตลาดจะเพิ่มความเสีย่ งที่กองทุนจะหยุดการซื ้อขาย ตลาดของจีนอาจเกิดทาให้ การชาระหนี ้เกิดความล่าช้ า
ออกไปและ/หรื อตรงกันวันหยุดของต่างชาติ ซึง่ ในระหว่างนันเป็
้ นไปไม่ได้ ที่กองทุนจะแปลงสินทรัพย์ของตนเป็ นเงินสด
12.ความเสี่ยงจากบริ ษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่าถึงปานกลาง (Small- and Mid-Capitalization Company
Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่าถึงปานกลางอาจมีความเสี่ยงมากขึ ้นและมี
โอกาสที่จะมีการแปรปรวนของราคามากกว่าการลงทุนในบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า เนื่องจากบริ ษัท
ขนาดย่อมและขนาดกลางมีประวัติการดาเนินกิจการ สายผลิตภัณฑ์และแหล่งการเงินที่จากัด หลักทรัพย์ของบริ ษัทเหล่านี ้จึง
มีสภาพคล่องน้ อยกว่าและแปรปรวนมากกว่า นอกจากนี ้ยังอาจหวัน่ ไหวได้ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง (ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น) ใน
อัตราดอกเบี ้ยและผลกาไร
13.ความเสี่ยงจากบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง (Large Capitalization Company Risk) : บริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดสูงอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความท้ าทายของการแข่งขันใหม่ ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและบรรลุอตั ราการเติบโตที่สงู
เหมือนกับบริ ษัทที่มีขนาดเล็กกว่าที่ประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างระยะเวลาของการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดังนัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสามารถไล่ตามผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่าถึงปานกลาง
14.ความเสี่ยงจากการบริ หารจัดการ (Management Risk) : กองทุนไม่สามารถทาดัชนีอ้างอิงซ ้าได้ อย่างเต็มที่และอาจถือ
ครองหลักทรัพย์รวมทังหมดน้
้
อยกว่าในดัชนีอ้างอิง ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ว่ากระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของ
เครนและบอเซราอาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ตงใจไว้
ั้
15.ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : โดยทั่วไปแล้ วมูลค่าของสินทรั พย์ ที่ถือครองของกองทุนสามารถลดลงได้ ห รื อ ท าให้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของการลงทุนอื่น ๆ ลดลงได้ นอกจากนี ้ ยังมีความเสี่ยงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ธนาคารกลางสหรัฐและ/หรื อผู้ดาเนิน การของรัฐบาลสามารถทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินทัว่ โลกและความรู้ สึกในเชิงลบซึ่งสามารถมีผลกระทบในเชิงลบกับกองทุนและสามารถส่งผลให้ เกิดการขาดทุนได้
ความเสีย่ งด้ านภูมิศาสตร์ และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้ อมและสาธารณสุขอาจเพิ่มความไม่มนั่ คงใน
เศรษฐกิจโลกและตลาดโดยทัว่ ไปได้ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าอาจเป็ นเพียงชัว่ คราวหรื ออาจกินเวลานาน นอกจากนี ้ กองทุนยัง
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ง่ายที่จะเกิ ดความเสี่ยงที่ว่าการลงทุนบางอย่างอาจเป็ นการยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ ที่จะขายในเวลาหรื อราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี ้การพัฒนาตลาดยังเป็ นสาเหตุให้ การลงทุนของกองทุนมีสภาพคล่องน้ อยลงและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่
แน่นอน
16.ความเสี่ยงจากตราสารแสดงสิทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts Risk) : กองทุนอาจถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างชาติในรู ปแบบของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลัก ทรั พ ย์ อ เมริ กัน และตราสารแสดงสิทธิ การฝากหลัก ทรั พ ย์ ทั่วโลก การลงทุน ในตราสารแสดงสิท ธิ การฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วกับ การลงทุน ของต่า งชาติ เช่ น การผัน แปรของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราสกุ ล
ต่างประเทศและความเสี่ยงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแตกต่างจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้
ออกหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่รองรับตราสารแสดงสิทธิก ารฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
เปลีย่ นแปลงอย่างมากเมื่อตลาดของสหรัฐอเมริ กาไม่เปิ ดสาหรับการซื ้อขายซึง่ จะมีผลกระทบกับมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
17.ความเสีย่ งจากตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives Risk) ; การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ (รวมถึงสวอป ตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า สัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และสัญญาออปชัน่ ) เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเป็ นไปได้ ที่คสู่ ญ
ั ญา
จะผิดสัญญา การขาดทุนที่อาจเป็ นไปได้ ถ้าตลาดไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดหวังไว้ และความเป็ นไปได้ สาหรั บการขาดทุน
มากกว่าถ้ าไม่ได้ นาเทคนิคนี ้มาใช้ การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์อาจทาให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงต่อการให้ อานาจเพิ่มผลทาง
การเงินซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้ กองทุนเปลี่ยนแปลงมากกว่าถ้ าไม่มีการเพิ่มผลทางการเงิน โดยการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนสามารถขาดทุนได้ มากกว่าจานวนเงินที่ลงทุนไป ตราสารอนุพนั ธ์ บางอย่างสามารถมีศกั ยภาพสาหรับการขาดทุนได้
ไม่จากัด ตราสารอนุพนั ธ์ อาจมีความเสี่ยงจากการประเมินราคาซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่แหล่งต่าง ๆ ในการประเมินราคาสาหรับ
ตราสารอนุพนั ธ์จะไม่มีอยูแ่ ล้ วในตลาดที่เป็ นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เป็
่ นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ตลาดอยู่
ในภาวะที่ตกต่าซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวผู้ร่วมค้ าในตลาดอาจไม่เต็มใจซื ้อตราสารที่ซบั ซ้ อนหรื อให้ การเสนอราคาสาหรับ
ตราสารดังกล่าว นอกจากนี ้ อาจเป็ นการยากที่จะขายหรื อไม่สามารถขายตราสารอนุพนั ธ์ ได้ ในเวลาและในราคาที่ผ้ ูขาย
ต้ องการ
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ ถือเอาต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ

• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Star50 Chinese
Technology เพื่อการเลีย้ งชีพมีดังนี ้
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพมีนโยบายที่เน้ นการลงทุนใน
กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ดังนัน้
ความเสี่ยงของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นในหัวข้ อ “ความ
เสีย่ งหลักในส่วนของกองทุน “KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF” จึงเป็ นความเสีย่ งของกองทุนเปิ ด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพด้ วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพจึงควรศึกษาและยอมรับความเสีย่ งของกองทุน KraneShares
SSE STAR Market 50 Index ETF ได้
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2. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่ ก องทุ น KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่ ก องทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Star50
Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพเข้ าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงินดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพมีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพจึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ า
ลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะ
ทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง
ซึ่งจะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมาก
ขึ ้น
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม
ดัง นัน้ กองทุน จึ ง ยัง คงมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นอยู่ซึ่ง ผู้ล งทุน อาจได้ รั บ ก าไรหรื อ ขาดทุน จากอัต รา
แลกเปลีย่ นในส่วนที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสีย่ งไว้
3. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุน กระจุกตัวในประเทศจีน ทาให้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
แน่นอนหรื อการเปลีย่ นแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพไม่สามารถนาเงินกลับ
เข้ ามาในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนของ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ได้ ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อ
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพอาจจะไม่สามารถซื ้อขาย
ตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหาก
ต้ องการจะซื ้อขายจริ ง
5. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ
ในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสีย่ งจากการที่
คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการ
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จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยูบ่ ้ าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น รวมทังอาจมี
้
ความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index
ETF ได้ อีกต่ อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ได้ อีก
ต่อไปไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้
ซึ่งอาจทาให้ กองทุนมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปลีย่ นแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
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กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
เปรียบเทียบกับดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index
ตัง้ แต่ วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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-

ข้ อมูลการลงทุนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (%)

- ชื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้ งชีพ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับ
ไม่จากัดอัตราส่วน
แรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ไม่เกิน 35%
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 และข้ อ 3.13.2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20%
หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale )
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ สูงกว่า
ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับ
(1) 10% หรื อ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
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6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)
หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย ในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในSET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการ ข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 และข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง ไม่จากัดอัตราส่วน
พื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของสถาบันการเงินไทย

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
บัญชี
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(ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.1400 %

1.0700 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1070 %

0.0321 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.2140 %

0.1510 %

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 1.2840 %

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ไม่เกิน 1.07 %

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

ไม่เกิน 3.7450%
1.2531 %
หมายเหตุ 1.ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ
2.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริ งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เมือ่ มีการ
สัง่ ขาย หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
(เก็บเข้ ากองทุน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

คาอธิบายเพิ่มเติม :
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เรี ยกเก็บเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน และจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามทีก่ องทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ [RMF for PVD] :
ผู้ลงทุน ที่ โอนเงิ น ลงทุน จากกองทุน สารองเลีย้ งชี พ ตามเงื่ อ นไขที่ สานัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด หรื อ เงิ น ดัง กล่า วข้ า งต้ น พร้ อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น
1. การขายหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
1) ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
2) ผู้ลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจากกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
3) บริ ษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 2 และได้ รับการโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพตามเงื่อนไขที่กาหนดครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อ
ขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากบริ ษัทจัดการได้ รับเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนในกรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
5) เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้ รับการโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแล้ ว ผู้ลงทุนจะเพิก
ถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
6) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบี ยนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ใน
ส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยพลัน
2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ในการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการขายคืนหน่วย
ลงทุนสาหรับ RMF for PVD ทังหมด
้
ที่ผ้ ลู งทุนถืออยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ยกเว้ น กรณีที่เงินดังกล่าวครบเงื่อนไข
ในการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่กรมสรรพากรกาหนด จึงสามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนได้
3) หลังจากบริ ษัทจัดการได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
5) บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุนได้ มีคาสัง่ ขายคืนไว้ และจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
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ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
6) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อหน่วยลงทุนจานวนนัน้
7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบี ยนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ใน
ส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุรวม
9) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการของบริ ษัทจัดการตามข้ อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด
ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยพลัน
3. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึ่งเป็ น RMF for PVD หรื อการ
โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอน
ต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี พอื่นที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อรองรับ PVD เท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ / ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิ ธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ภายในเวลาทาการ ถึงเวลา
15.30 น. หากบริ ษัทจัดการได้ รับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหลัง 15.30 น. บริ ษัทจัดการจะทารายการให้ ในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ไ ด้ หากรายการสับเปลี่ยนนันได้
้ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่
กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ นบริ ษัทจัดการจะอนุญาตให้ เพิกถอนได้
3.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น (RMF for PVD) ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อ
กองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อม
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กับแสดงสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (รับโอน)
ผู้ลงทุนทาได้ โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคาสัง่ รับโอนเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเข้ ากองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)”
พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดย
ระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลีย่ น
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของวันที่การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมีผล ที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) เป็ นราคาขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ วันที่บริ ษัทจั ดการ
กาหนดให้ เป็ นวันสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า จะไม่เกิน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ผ้ ลู งทุนได้ ทารายการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้ นทาง
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่รายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรั บรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)จากบริ ษัทจัดการอื่น มายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการ (โอนเข้ า) สาหรับ RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนต้ นทางซึง่ เป็ นผู้ลงทุนที่เข้ าเงื่อนไขการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นเท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิ ดให้ บริ การการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF for PVD) ภายใต้
การจัดการของบริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การโอนออกดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
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หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การโอนออกดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดในใบคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท
จัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยูใ่ น
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
บริ ษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามที่ระบุในคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (โดยมิให้ นบั
รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก) บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดให้ เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุ นปลายทางซึ่งเป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนที่เข้ าเงื่อนไขการโอนเงิน
ลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะกรณีที่การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สาหรับ RMF for PVD ทังหมดที
้
่ผ้ ลู งทุนนันถื
้ ออยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ยกเว้ น กรณีเงินดังกล่าวครบเงื่อนไขในการ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่กรมสรรพากรกาหนด จึงสามารถทยอยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ การลด
หน่วยลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการ
เลี ้ยงชีพไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดทหาร
ไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี ้ยงชีพเมื่อมีความ
เข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครื อข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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