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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 200,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)     

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารออมสิน 

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซียไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย 

บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุฟินโนมีนา จ ากดั 

หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 (หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 



 

 

   ข้อมูลกองทุนรวม                                                                                                           หน้า 1                                                            กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล  

ระดับความเส่ียง: เส่ียงสูง (6) 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 

(Thanachart Low Beta Long Term Equity Dividend Fund : T-LowBetaLTFD) 

 เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำ ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทนุตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2563 จะไม่สำมำรถไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอีกต่อไป และ
บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนช่ือกองทุนโดยให้ถือว่ำไดรั้บมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 กองทุนเปิดธนชำต Low Beta หุ้นระยะยำวปันผล อำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured 
Note) เช่น หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ท่ีใหผ้ลตอบแทนอำ้งอิงกบัตรำสำรทุน เช่น หุ้นสำมญัของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และหรือ
ดชันีอำ้งอิง โดยกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำว จะเป็นไปตำมดุลพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวะตลำดกำรลงทุน
ในขณะนั้น ๆ หรือกำรคำดกำรณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอนำคต กองทนุจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว กองทุนจึงอำจ
ไดรั้บผลกระทบในกรณีท่ีผูจ้ดักำรกองทุนคำดกำรณ์ทิศทำงของสินทรัพยห์รือตวัแปรผดิพลำด หรือเกิดควำมผนัผวนของสินทรัพยห์รือ
ตวัแปรอำ้งอิง ท ำให้ไม่ไดรั้บผลตอบแทนตำมท่ีคำดหวงัจำกกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชำต Low Beta หุ้นระยะ
ยำวปันผล เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทนุยอมรับควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอำจไดรั้บช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุล่ำชำ้กว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษี หำกไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรลงทุน และจะตอ้งคืน

สิทธิประโยชน์ทำงภำษท่ีีเคยไดรั้บภำยในก ำหนดเวลำ มิฉะนั้นจะตอ้งช ำระเงินเพ่ิม และ/หรือเบ้ียปรับตำมประมวลรัษฎำกร 
 ผูล้งทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยำวไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 
 ในกรณีท่ีท่ีผูล้งทนุไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุรับทรำบและยินยอมเขำ้ผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำก

ส ำนกังำนและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่ำงบริษทัจดักำรกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีจดัท ำขึ้น
โดยชอบดว้ยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

 ผูล้งทุนมีหนำ้ท่ีในกำรศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว และท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลง (ถำ้มี) เพื่อ
ควำมเขำ้ใจในกำรลงทุน และเง่ือนไขกำรลงทุนท่ีถูกตอ้งเพ่ือใชป้ระกอบในกำรตดัสินใจลงทุน หรือกำรซ้ือและหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยำว เพื่อใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด หำกกำรลงทนุและหรือกำรซ้ือขำยหน่วยลงทนุขดั
ต่อกฎหมำยภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูล้งทุนอำจตอ้งช ำระคืนภำษี และหรือเบ้ียปรับ และหรือเงินเพ่ิมหรือค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดท่ี
เกิดขึ้นอนัเน่ืองมำกจำกกำรลงทนุหรือซ้ือขำยหน่วยลงทุนกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด บริษทั
จดักำรไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยค่ำภำษีท่ีผูล้งทุนถูกเรียกคืน เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่ำธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และหรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดท่ีเกิด
ขึ้นกบัผูล้งทนุ 

 ผูล้งทุนมีหนำ้ท่ีในกำรบนัทึก จดัเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุน และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยำวของผูถื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด และ/หรือท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 

 ผูล้งทุนจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษีและ/หรือด ำเนินกำรคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีใหค้รบถว้นถูกตอ้งตำมท่ี
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

 ผูล้งทุนควรศึกษำเง่ือนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวรวมทั้งสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือภำษีไดท่ี้บริษทัจดักำร
กองทุนรวมหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
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 กำรพิจำรณำร่ำงหนงัสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนกังำน ก.ล.ต.ไดรั้บรอง
ถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำย
นั้น 

 บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียงดำ้นภำษี 
หรือควำมเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทั้งในและ
ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

 บริษทัจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำร หรือผู ้
มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำร หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) 
รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบุคคล 
รวมถึงบริษทั หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมิรกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว 
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกำ 4) ผูล้งทุนซ่ึงติตต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค ำส่ัง
เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดักำรหรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่ำวในประเทศสหรัฐอเมิรกำ ทั้งน้ีรวมถึงผู ้
ลงทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดักำรท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักล่ำวตำม ขอ้ 1 - 4 

ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนให้เขำ้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 
และเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนใหเ้ขำ้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทนุ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที ่5 ส้ินสุดวันท่ี 2 ตุลาคม 2565 
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ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดธนชำต Low Beta หุ้นระยะยำวปันผล 

อายุโครงการ ไม่มีก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของโครงกำร 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัท่ี 20 กนัยำยน 2559 

วนัท่ี 3 ตุลำคม 2559 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนเปิดตรำสำรทนุ ซ่ึงเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำว  

2. นโยบายการลงทุน 
      กองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ท่ี เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีกำรเคล่ือนไหวของรำคำเม่ือเทียบกับดัชนีตลำดหลกัทรัพย ์(SET Index) 

ค่อนขำ้งต ่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน  ทั้งน้ี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีของกองทุน หลกัทรัพยด์งักล่ำวจะมีค่ำ Beta ไม่เกิน 1 และกรณีหลกัทรัพยด์งักล่ำวมีค่ำ Beta เกิน 
1 จะด ำเนินกำรแกไ้ขภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของกองทุน โดยไม่ถือว่ำปฏิบติัผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือว่ำ
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปน้ี โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำก
รำยละเอียดโครงกำร 
(1) กรณีท่ีมีควำมผิดปกติของตลำด หรือรำคำตลำดของหลกัทรัพยล์ดลงอยำ่งรุนแรง หรือกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงในภำวะตลำดหรือ   

กำรคำดกำรณ์ภำวะตลำดท ำให้หลกัเกณฑ์กำรลงทุนข้ำงต้นขำดควำมเหมำะสมในทำงปฏิบัติ หรือจะก่อควำมเสียหำยให้แก่
กองทุนโดยรวม  

(2) หรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดจำกสำเหตุท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดห้รือเหตุท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอก หรือเหตุอื่นใดท่ีไดรั้บกำรผอ่นผนัจำก 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝำก และ/หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น  ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. หรือตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้
ทั้งน้ี กองทุนอำจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตรำ
สำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทั้งอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย  ์หรือธุรกรรมกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo) ได ้และ/
หรือลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำระดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตรำสำรหน้ีท่ีไม่ไดรั้บ
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือ
หลำยอยำ่งตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

1. ก าไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของก ำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หำกผูล้งทุนขำยคืน
หน่วยลงทุน ณ รำคำท่ีสูงกว่ำรำคำท่ีซ้ือหน่วยลงทุน  

2. เงินปันผล บริษทัจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 คร้ัง   
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3.สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนสำมำรถน ำเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว มำหักลดหย่อนภำษีได้ และหำกปฏิบติัได้
ถูกตอ้งตำมเง่ือนไขท่ีรัฐก ำหนด  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จะไดรั้บยกเวน้ภำษีทั้งจ ำนวน (ศึกษำรำยละเอียด
เพ่ิมเติมในคู่มือภำษี)  

 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 

 
Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส ำหรับผูล้งทุนทัว่ไป และ ไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 

A : จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท โดยในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก อำจเสนอขำย
หน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกิน 150 ลำ้นบำท 
 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรับ 

1. บุคคลธรรมดำท่ีตอ้งกำรลงทุนระยะยำวส ำหรับเตรียมไวใ้ชจ้่ำยเม่ือเกษียณอำย ุโดยหำกลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีไม่นอ้ยกว่ำ 7 ปีปฎิทิน เพ่ือท่ีจะไดรั้บสิทธิปรโยชน์ทำงภำษจีำกกำรลงทุน
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2. ผูท่ี้ตอ้งกำรโอกำสสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีเนน้ลงทนุในตรำสำรทุนท่ีมีกำรเคล่ือนไหวของรำคำเม่ือเทียบกบัดชันีตลำด
หลกัทรัพย ์(SET Index) ค่อนขำ้งต ่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) และยอมรับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนดงักล่ำวได ้

 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A: ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทนุ ไดแ้ก่ 

- เน่ืองจำกกองทุนเป็นกองทุนตรำสำรทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดงันั้นมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอำจมีกำรปรับตวัขึ้นลง ตำมกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำหุ้นและหลกัทรัพยท่ี์กองทนุลงทนุ  ซ่ึงจะมีผลต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหำกมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลำท่ีต่ำงกนั 

- กองทุนน้ีมีกำรบริหำรจดักำรลงทุนเชิงรุก (Active management) คือ มีเป้ำหมำยชนะดชันีมำตรฐำน ดงันั้น กองทุนจึงมีควำมเส่ียงท่ี
กลยทุธ์กำรลงทุน กำรวิเครำะห์หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน กำรบริหำรควำมเส่ียง และปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนของผูจ้ดักำร
กองทุน อำจจะท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน 
(Security selection risk) ซ่ึงมีโอกำสท่ีหุ้น/หลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนอำจมีรำคำลดลง เน่ืองจำกกำรวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ธุรกิจ
อุตสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจและตลำดทุน หรือศกัยภำพโดยเปรียบเทียบกับหุ้น/หลกัทรัพยอ์ื่นๆ ไม่เป็นไปตำมท่ีได้
ประเมินไว ้

 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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Q: กองทุนรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชี คือ ประมำณ 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม โดยบริษทั
จดักำรจะแจง้วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี และวนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรกให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต และผูถื้อหน่วย
ลงทุนภำยใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

 
ข้อก าหนดในการซ้ือขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผูท่ี้สนใจลงทุนสำมำรถซ้ือ ขำยคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุน ไดทุ้กวนัท ำกำร ดว้ยวิธี 

ก. ท ำรำยกำรท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน 
ข. ท ำรำยกำรผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เนต็ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   

 ค.  กำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยค ำส่ังซ้ืออตัโนมติั (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  กำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุนของบริษทัจดักำร  
                จ.    วิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรจดัให้มีขึ้นในอนำคตและ/หรือตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 
 
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง   
 

ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนท่ีบริหำรโดย บลจ.อีสทส์ปริง  สำมำรถกรอกใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน ำเอกสำรประกอบ
มำติดต่อขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้ส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของ บลจ.อีสทส์ปริง  (ถำ้มี)  หรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืน   
          

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน 
2.   บตัรประจ ำตวัประชำชน  
3.   ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำร   
      เคล่ือนไหวของบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใช ้         
       ร่วมกบับญัชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
1. แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน 

2. 2.     ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย ์ 
3. ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
4. ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล  และ

เง่ือนไขกำรลงนำม 
 5.   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูมี้อ ำนำจลง

นำมแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษทั และหนงัสือมอบอ ำนำจ 
 7.   ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำรเคล่ือนไหวของ   
       บญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใชร่้วมกบับญัชีกองทนุ 

หมำยเหตุ  1. เอกสำรประกอบกำรแสดงตวัตนของลูกคำ้ ลูกคำ้ตอ้งลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั 
                 2. เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุ อำจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได ้ตำมท่ีบริษทัจดักำรหรือ                 

ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคนืก ำหนด 
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บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรยกเลิกรำยกำรซ้ือ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หำกรำยกำร
ดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำรตำมค ำส่ังเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซ้ือ ขำย 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงบริกำรใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือว่ำไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทั้งน้ี หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั เวน้แต่กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศท่ีส ำนักงำนของบริษทัจดักำร 
ส ำนกังำนและสำขำของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน   
 

การซ้ือหน่วยลงทุน 

มูลค่ำขั้นต ่ำในกำรซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บำท 
มูลค่ำขั้นต ่ำในกำรซ้ือคร้ังต่อไป  1 บำท ขึ้นไป* 

รำคำขำยหน่วยลงทุน                                                            มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน   ณ 
ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี)  

บวกค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือหลกัทรัพย ์(ถำ้มี) 
หมำยเหตุ  
   *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผำ่นบริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคนืบำงแห่ง                    
            ท่ีระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เนต็ 

   **  มูลค่ำหน่วยลงทนุท่ีใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลคำ่หน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต ำแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บำท และ/หรือ ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่ำไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึง
บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักล่ำว (ทั้งน้ี หำกใน
กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั 
ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักล่ำว) โดยติดประกำศดงักล่ำวไวท่ี้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับ
ซ้ือคืน และประกำศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 

 
 
          วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

1)  ส ำหรับผูท่ี้ไม่เคยมีบญัชีกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร  
ผูส่ั้งซ้ือสำมำรถซ้ือหน่วยลงทุนได้ดว้ยตนเองท่ีส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถำ้มี) ของ บลจ.อีสท์
สปริง หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หน่ึง
บำทถว้น) โดยจะตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน  ค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  
และค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ท่ีต้องกำรให้ครบถ้วนชัดเจน และย่ืนเงินค่ำซ้ือหน่ว ยลงทุนเต็มจ ำนวน  พร้อม
หลกัฐำน 
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2)  ส ำหรับผูท่ี้มีบญัชีกองทุนอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรแลว้  
ผูส่ั้งซ้ือท่ีมีบญัชีกองทุนอ่ืนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรแลว้ สำมำรถขอเปิดบญัชีกองทุนน้ีไดท่ี้บริษทั
จดักำรหรือผูส้นบัสนุนท่ีไดเ้ปิดบญัชีไว ้โดยน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่ำวหรือ
ส ำเนำหลกัฐำนใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนมำแสดงเป็นหลกัฐำน หรือ เปิดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั
จดักำร หรือระบบอ่ืนใด ท่ีสำมำรถให้บริกำรได ้ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หน่ึง
บำทถว้น) 

  
ช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุน ระหว่างวันท าการ 

1. บริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ี
มิใช่ธนำคำรพำณิชย ์

ช ำระดว้ยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30 น. 
ช ำระดว้ยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.  

หรือตำมเวลำท่ีบริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคนืก ำหนด 

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
3.  เจำ้หนำ้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทนุของบริษทัจดักำร  
     (เฉพำะบญัชีบุคคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่ำนั้น) 

ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

        หมำยเหตุ     *    ตำมเง่ือนไขของแต่ละธนำคำรท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 
 

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
ซ้ือด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเวลำท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นับสนุนก ำหนด  โดย
กรอกรำยละเอียดในใบค ำส่ังซ้ือ และระบุจ ำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือให้ชดัเจน* 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผูส่ั้งซ้ือสำมำรถช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดรำฟต์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกับ
บริษัทจัดกำรหรือส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค ำส่ังซ้ือเท่ำนั้ น  โดยกรุณำกรอก
รำยละเอียดในใบค ำส่ังซ้ือ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพำะ ระบุจ ำนวนเงินให้ชดัเจน* และระบุเลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 หลกัลงบนดำ้นหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่ส่ังซ้ือผ่านส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 

    กรุณำส่ังจ่ำย  “ บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.”  
 
2) กรณีท่ีส่ังซ้ือผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
กรุณำส่ังจ่ำย "บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสทส์ปริง   โดย..................(ระบุช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน)” และ/หรือ ส่ังจ่ำยตำมท่ีผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งก าหนด  
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   ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใช้บริกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดักำร จะตอ้งย่ืนค ำขอใช้
บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที่ได้
สมคัรใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับใช้
บริกำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำรท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัจดักำร ไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง** ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำรำยกำรตำมท่ีไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ำยดงักล่ำว โดยระบุ
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นท่ีถูกตอ้งเพ่ือเขำ้สู่ระบบ และสำมำรถขอเปิดกองทุนก่อนกำรลงทุนคร้ังแรก หรือใชบ้ริกำรซ้ือ
หน่วยลงทุน เม่ือปฏิบติัจนครบขั้นตอนกำรส่ังซ้ือ ระบบจะทบทวนกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวและให้ยืนยนัควำมถูกตอ้ง
เพื่อให้รำยกำรดงักล่ำวเสร็จสมบูรณ์ 
กำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ผูถื้อหน่วยลงทุน
สำมำรถส่ังซ้ือไดค้ร้ังละไม่เกิน  300,000,000 บำท (สำมร้อยลำ้นบำทถว้น) โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ังต่อวนั หรือ
มูลค่ำอื่น ๆ ท่ีบริษทัจดักำรจะแจง้ในอนำคต ซ่ึงจะประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งลงนำมในหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำม
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝำกท่ี ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.
กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด์ เฮำ้ส์ ธ.ทิสโก ้ธ.ซีไอเอม็บีไทย หรือธนำคำรอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดักำร
ให้สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไว ้ 

บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน จะหกัเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจำกบญัชีเงินฝำกของผู ้
ส่ังซ้ือท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือตำมท่ีไดแ้จง้แกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
หำกเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน จะยกเลิกค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นโดยไม่หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสำมำรถท ำกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้ำ้ตอ้งกำร  

เอกสำรใบบันทึกรำยกำรท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสำรของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสำร
บนัทึกรำยกำรเท่ำนั้น ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบูรณ์ 

บริษทัจดักำรจะถือหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยู่กบับริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนเป็นหลกัฐำนใน
กำรท ำรำยกำรท่ีสมบูรณ์ และใชอ้ำ้งอิงได ้ 

     ซ้ือผ่านค าส่ังซ้ืออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กนั สำมำรถกรอกค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
อตัโนมติัดว้ยตนเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดักำร หรือกรอก “ใบค ำขอใชบ้ริกำรกำรวำงแผนกำรลงทุน
อตัโนมติั” และยื่นพร้อมสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับ
ซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้  ำกำรเปิดบญัชีไวเ้ท่ำนั้น หรือติดต่อสอบถำมไดท่ี้บริษทัจดักำร ทั้งน้ี ก่อนท่ีท่ำน
จะท ำรำยกำรส่ังซ้ือดงักล่ำว ท่ำนจะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกธนำคำรเจำ้ของบญัชีท่ีท่ำนประสงคจ์ะให้ตดัเงิน
ค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่ำนั้น 
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ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถตดัเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด 
บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ำรำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิก
รำยกำรซ้ือของงวดดงักล่ำว  

ค ำส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค ำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลงัจำกท่ีมีกำรบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้
เท่ำนั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรสำมำรถรับค ำส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ผำ่นอินเตอร์เน็ต 
บริษทัจดักำรอำจใชเ้วลำในกำรรวบรวมค ำส่ังซ้ือหรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำวให้แก่นำยทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มลูใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สัปดำห์นบัจำกวนัท่ีย่ืนค ำขอท ำรำยกำรค ำส่ังซ้ืออตัโนมติัหรือวนัท่ียื่นค ำขอยกเลิก 

บริษทัจดักำรจะถือหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยู่กบับริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน เป็นหลกัฐำนใน
กำรท ำรำยกำรท่ีสมบูรณ์ และใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 

   ซ้ือผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
 

บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริกำรน้ี เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดำไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรน้ีไดทุ้กวนัท ำกำรของบริษทัจดักำร จนถึงเวลำ 15.30 น.**  
โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนกำรท ำรำยกำรทุกคร้ัง และผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งลงนำมในหนงัสือขอให้หักบญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด) แสดง
ควำมยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝำกท่ี ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย 
ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด ์เฮำ้ส์ ธ.ทิสโก ้ ธ.ซีไอเอม็บีไทย หรือธนำคำรอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดักำร
ให้สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนักำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน สำมำรถแจง้ควำมประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนั
กำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดักำร หรือช่องทำงอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม  

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งกำรท ำรำยกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนเจำ้หน้ำท่ีศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน จะตอ้งมีบญัชีหัก
เงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดักำรจะหักเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจำกบญัชีเงินฝำกของผูส่ั้งซ้ือท่ี
ไดแ้จง้ไวก้บัเจำ้หนำ้ท่ี หำกเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดักำรจะยกเลิกค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หกัเงิน
จำกบญัชีเงินฝำกของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสำมำรถท ำกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้ำ้ตอ้งกำร 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีในกำรซ้ือคร้ังแรก และสำมำรถน ำสมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำปรับให้เป็นปัจจุบนัไดทุ้กวนัท ำกำร ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง 
 
หำกผูถื้อหน่วยลงทุนต้องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำร ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ง
เจำ้หนำ้ท่ีให้ท ำกำรส่งเอกสำรกำรยืนยนักำรท ำรำยกำรผำ่นเคร่ืองโทรสำรได ้

ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้จะเพิกถอนกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน 
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ในกำรช ำระค่ำหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีท่ีผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงเพ่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดักำรโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตอ้งช ำระดว้ยเงินจนเตม็ค่ำจะหัก
กลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้ 

หำกเกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบงำน บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน จะด ำเนินงำนกำรตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี) ให้แลว้เสร็จภำยใน 
30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

หมำยเหตุ  *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผำ่นบริษทัจดักำร ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนบำงแห่งท่ี
ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 

                   **  รำยกำรซ้ือท่ีท ำรำยกำรหลงัเวลำท ำกำร ระบบจะเก็บค ำส่ังไวเ้พ่ือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป ทั้งน้ี 
เวลำท ำกำรอำจแตกต่ำงไปตำมเง่ือนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรท่ีเลือกใช ้ 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถส่ังขำยคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท ำกำรภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ ดงัน้ี 
1.   ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรบริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน 
2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค ำส่ังขำยคืนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจำ้หนำ้ท่ีศนูยท่ี์ปรึกษำกำรลงทนุของบริษทัจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่ำนั้น) 
 
มูลค่ำขั้นต ่ำในกำรขำยคนืแต่ละคร้ัง                                                                                               1 บำท ขึ้นไป* 
 รำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ                                             มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน**   
                                                                ณ   ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำย หกัค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 

หกัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยหลกัทรัพย ์(ถำ้มี) 
 
หมำยเหตุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษทัจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนบำงแห่งท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยม   
                     ต ำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังขำยคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บำท และ/หรือ จ ำนวนหน่วยลงทุนขั้นต ่ำของกำรส่ังขำยคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้
ถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรดังกล่ำว (ทั้งน้ี หำกในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักล่ำว) 
โดยติดประกำศดงักล่ำวไวท่ี้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน และประกำศใน 
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร  หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
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             ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน    

ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำดว้ยทุกคร้ังท่ีท ำกำรส่ังขำยคนื กรุณำกรอกใบ
ค ำส่ังขำยโดยระบุจ ำนวนเงินสุทธิท่ีตอ้งกำรจะไดรั้บ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งกำรขำยให้ชดัเจน 
 

   ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ลงนำมในใบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่ำน
ส ำหรับใชบ้ริกำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนผำ่นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดักำร ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
**  โดยสำมำรถขำยเป็นจ ำนวนเงิน 300,000,000 บำท (สำมร้อยลำ้นบำทถ้วน) โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ังต่อวนั 
หรือมูลค่ำอ่ืนๆ ท่ีบริษทัจดักำรจะแจง้ในอนำคต  

 

       ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน โดยก ำหนดค ำส่ังขำยหน่วยลงทุน
อตัโนมัติด้วยตัวเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดักำร หรือด้วยวิธีกำรอ่ืนท่ีอำจมีขึ้นในอนำคต หรือติดต่อ
สอบถำมไดท่ี้บริษทัจดักำร ค ำส่ังซ้ือคืนอตัโนมติั หรือค ำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลงัจำกท่ีมีกำรบันทึกขอ้มูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่ำนั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรสำมำรถรับค ำส่ังรับซ้ือคืน หรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำว
โดยไม่ผำ่นอินเตอร์เน็ต บริษทัจดักำรอำจใชเ้วลำในกำรรวบรวมค ำส่ังรับซ้ือคืน หรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำวให้แก่
นำยทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สัปดำห์นบัจำกวนัท่ีย่ืนค ำขอท ำรำยกำรค ำส่ังรับซ้ือ
คืนอตัโนมติัหรือวนัท่ียื่นค ำขอยกเลิก  

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขำยคืน หรือจ ำนวนเงินสุทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกำร
ไดรั้บจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่ำ
หน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และค่ำใชจ้่ำย ค่ำเบ้ียปรับ หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใด (ถำ้มี) 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรำกฏอยู่ในรำยกำรท่ีบันทึกไวใ้นระบบข้อมูลของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั
จดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่ำท่ีปรำกฏอยู่ในระบบขอ้มูลของนำย
ทะเบียน 
 

   ขายผ่านเจ้าหน้าทีศู่นย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริกำรน้ี เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดำ และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ำรำยกำรผำ่นบริกำรน้ีได ้จนถึงเวลำ 15.30 น.**  โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนท ำรำยกำรทุกคร้ัง 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนักำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถแจง้ควำมประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนักำรรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม                       
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนเงินสุทธิท่ีตอ้งกำรจะไดรั้บจำกกำรขำยคืนหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งกำรขำยคืน
มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบญัชีกองทุนนั้น 
 
หมำยเหตุ  *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผำ่นบริษทัจดักำร ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนบำงแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีท่ีส่ังขำยหลงัเวลำท่ีก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำส่ังขำยเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป 

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรตำมค ำส่ังท่ีระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตำมท่ี
แจง้ไวก้บับริษทัจดักำร  ซ่ึงสำมำรถเลือกวิธีท่ีสะดวกดงัต่อไปน้ี และ/หรือตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

 

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  
บลจ.อีสทส์ปริง จะโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีหรือตำมท่ีแจง้
ไว ้ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนัท่ีค  ำส่ังขำยสำมำรถด ำเนินกำรได ้

 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.อีสทส์ปริง จะน ำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเขำ้บญัชีเงินฝำกของท่ำนท่ีธนำคำรอื่น (ตำมท่ีระบใุนใบค ำขอเปิด
บญัชี) ในเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น โดยจะน ำเช็คเขำ้บญัชีหรือตำมท่ีแจง้ไวใ้ห้ท่ำนภำยใน 2 วนั
ท ำกำรนบัถดัจำกวนัท่ีค  ำส่ังขำยสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในช่วงเวลำรับเช็คตำมประกำศของธนำคำร 

 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.อีสทส์ปริง จะออกเชค็ในนำมผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ำมท่ีอยูท่ี่ให้ไวใ้นใบเปิดบญัชีทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนัท่ีค  ำส่ังขำยสำมำรถด ำเนินกำรได ้

 

  โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
              ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุจำกกำรโอนเงินดว้ยวิธีบำทเน็ตโดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้ง

ระบุไวใ้นใบค ำส่ังขำยให้ชดัเจน หรือติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทนุ บลจ.อีสทส์ปริง  โทร. 1725 หรือผูส้นบัสนุน
กำรขำยหรือรับซ้ือคนื 

ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนวนัในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำใน บลจ.
อีสท์สปริง   หรือปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนบริษทัจดักำร และส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน และสำขำ 
หรือช่องทำงอื่น 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนตน้ทำง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท ำกำรเปิดบญัชีกองทุน
ปลำยทำงก่อน  
 
บริษทัจัดกำรจะด ำเนินกำรกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยใช้หลกักำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนตน้ทำง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ทั้งน้ีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้จะใช้
มูลค่ำหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง เวน้แต่วนัท ำกำรดงักล่ำว
เป็นหยดุท ำกำรซ้ือขำยของกองทุนปลำยทำง กองทุนจะเล่ือนวนัออกไปเพื่อใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนของวนัท่ีเป็นวนัท ำกำรซ้ือ
ขำยของกองทุนปลำยทำงท่ีถึงเร็วท่ีสุด เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (รำยละเอียดในกำรซ้ือขำย
หน่วยลงทุนเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระยะเวลำในกำรสับเปล่ียนหน่วนยลงทนุเขำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยไม่
เกินระยะเวลำกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำรกองทุนตน้ทำง 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปล่ียนกองทุนไดทุ้กวนัท ำกำรภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนดงัน้ี 
1. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรบริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน 
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค  ำส่ังสับเปล่ียนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจำ้หนำ้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทนุ (เฉพำะบญัชีบุคคลธรรมดำ ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่ำนั้น) 
 
 
มูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน                                            1 บำท ขึ้นไป* 
รำคำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้                                   มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**   

                                                                    ณ  ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี)   
บวกค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือหลกัทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก                          มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**  
                                                              ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำย หกัค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถำ้มี)               

หกัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยหลกัทรัพย ์(ถำ้มี) 
 
หมำยเหตุ     *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนบำงแห่งท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5  

ทิ้งและปัดทศนิยมต ำแหน่งท่ี 4 ขึ้น และมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้  ำนวณรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง 
มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังขำย
คืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บำท และ/หรือ จ ำนวนหน่วยลงทุนขั้นต ่ำของกำรส่ังขำยคืน โดย
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ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่ำไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทั
จดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักล่ำว (ทั้งน้ี หำก
ในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ   ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่ง
น้อย 1 วนั ก่อนวันด ำเนินกำรดังกล่ำว) โดยติดประกำศดังกล่ำวไวท่ี้ท่ีท ำกำรของบริษัทจัดกำรและ
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน และประกำศใน เวบ็ไซต์ของบริษทัจดักำร  หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษทั
จดักำรก ำหนด 

 
          สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสับเปล่ียนหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเวลำท่ีก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบ
ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุช่ือกองทนุตน้ทำง จ ำนวนเงิน* หรือ จ ำนวนหน่วยท่ีตอ้งกำรสับเปล่ียนจำก
กองทุนตน้ทำง และช่ือกองทนุปลำยทำงให้ชดัเจน 

 
 
           สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดล้งนำมในใบค ำขอใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เนต็ และไดรั้บรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่น
ส ำหรับใชบ้ริกำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถท ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำรไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง** โดยสับเปล่ียนเป็นจ ำนวนเงิน หรือเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน ไดค้ร้ังละไม่เกิน 300,000,000 บำท (สำม
ร้อยลำ้นบำทถว้น) โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่ำอ่ืนๆท่ีบริษทัจดักำรจะแจง้ในอนำคต 

 

   สับเปลี่ยนผ่านค าส่ังสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กนั  โดยก ำหนดค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือวิธีกำรอ่ืนท่ีอำจมีขึ้นในอนำคต หรือติดต่อ
สอบถำมท่ีบริษทัจดักำร 

ในกำรส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งย่ืนใบค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัต่อ
บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคนื โดยระบุช่ือกองทุนตน้ทำง จ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทุน
ท่ีตอ้งกำรส่ังสับเปล่ียนในแต่ละงวด ช่ือกองทุนปลำยทำง และก ำหนดวนัท่ีให้ท ำรำยกำรสับเปล่ียนเป็นล ำดบัวนัท่ี
ของสัปดำห์หรือของเดือนหรือของไตรมำสหรือของปี ท่ีตอ้งกำรท ำรำยกำรส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุ
ว่ำจะเลือกให้ท ำรำยกำรในวนัท ำกำรก่อนหรือหลงัวนัท่ีตอ้งกำรในกรณีท่ีวนัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของ
บริษทัจดักำร  

ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค ำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลังจำกท่ีมีกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่ำนั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรรับค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค ำขอยกเลิกโดยไม่ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต บริษทัจดักำรอำจใชเ้วลำในกำรรวบรวมค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำวให้แก่
นำยทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สัปดำห์นับจำกวนัท่ีย่ืนค ำขอท ำรำยกำรค ำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัหรือวนัท่ียื่นค ำขอยกเลิก  
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  สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริกำรน้ี เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดำ และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ำรำยกำรผำ่นบริกำรน้ีได ้จนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนท ำรำยกำรทุกคร้ัง 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหำรไทย” ภำยใตเ้ลขท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนเดียวกนัเท่ำนั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง  หรือผูส้นับสนุน 
เพ่ือเปิดบัญชีกองทุนปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท ำกำรเปิดบญัชีกองทุนปลำยทำงดว้ยตนเองทำง
อินเทอร์เน็ตท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนักำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สำมำรถแจง้ควำมประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนักำร
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม             
 
หมำยเหตุ   *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได ้ผ่ำนบริษทัจดักำร ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนบำงแห่งท่ี

ระบบ คอมพิวเตอร์เอ้ืออ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต             
     **  กรณีท่ีส่ังสับเปล่ียนหลงัเวลำท่ีก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำส่ังสับเปล่ียนเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำร

ถดัไป 
 
Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผูมี้ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติ
บุคคลดงักล่ำว   

3)   หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ   
 4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค ำส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดักำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดักำรท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำใน
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว   

5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่ำวตำมขอ้ 1) – ขอ้ 4) 

▪ บริษทัจดักำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบักำรส่ังซ้ือ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ส ำหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

▪ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจม
ผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

▪ บริษทัจดักำรอำจหยุดรับค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวเม่ือพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรรับค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
ต่อไปตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 
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Q: กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A: กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 
    การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) บริษทัจดักำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีท่ีเขำ้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บควำม 

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุท่ีท ำให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่ำวอยู่  
      นอกเหนือกำรควบคุมของบริษทัจดักำรกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมพบว่ำ รำคำรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

 

ทั้งน้ี กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏิบติัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บ
กำร  ผอ่นผนัจำกส ำนกังำน  

(2) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทรำบถึงกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทั้งจัดส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตุผลของกำรเล่ือน และหลกัฐำนกำรได้รับควำม
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์หรือกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะมอบหมำยให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้บริษทั
จดักำรกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำส่ังขำยคืน
ก่อนหลงั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว  
1.กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏิบติัตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำร
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั 
 
2. บริษทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือค ำส่ังขำยคืน 
ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพำะในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลำดหลกัทรัพยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ  
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(2) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดรั้บกำรผอ่นผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ ทั้งน้ี เฉพำะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่ำร้อยละสิบของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศ
หรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท ำให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่ำวอยู่
เหนือกำรควบคุมของบริษทัจดักำรกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรับค ำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะ
รำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดักำรกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำผูล้งทุนรำยนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
1) กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่
ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2) กำรให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  
3) กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏิบติัตำมค ำส่ังเก่ียวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
(ข) บริษทัจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
(5) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บริหำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนั
เน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วน
บุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละกำรคำ้หลกัทรัพยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็น
ผูจ้ดักำรเงินทุนสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ซ่ึงให้กระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
3. เม่ือปรำกฏเหตุตำมขอ้ 2. และบริษทัจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค ำส่ังซ้ือค ำส่ังขำยคืน 
ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทรำบถึงกำรไม่ขำยไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดักำรจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำย
อ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือกำรหยดุรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส ำนกังำนทรำบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร ให้บริษทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดังน้ีก่อนกำร
เปิดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
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(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนั้นให้ส ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทรำบถึงกำรเปิดขำย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำย
คืน ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืนหรือค ำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมำแลว้ หรือหยุดรับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน หรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรอำจหยดุค ำนวณ
และประกำศมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
4. บริษทัจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมำแลว้หรือหยดุรับค ำส่ังซ้ือ
หรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำท่ีบริษทัจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น
ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัรำตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะประกำศหยดุกำรขำยหน่วยลงทุน หยดุรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท ำกำรทุก
แห่งของบริษทัจดักำรและสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในกำรซ้ือขำยหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้ค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั  

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษทัจดักำรหยุด
รับค ำส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืนหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำ
ส่ังซ้ือ ค ำส่ังขำยคืน หรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 

ส าหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2565)  บริษทัจดักำรจะจดัให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  กำรปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) , กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , กำรด ำเนินกำรใน
กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไวแ้ลว้
หรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรในกรอบวิธีกำร
ดงัต่อไปน้ี    
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ส าหรับในอนาคต หำกบริษทัจดักำรจะเพ่ิมเติมกำรใชเ้คร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของกองทุนอนั
ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในกำรซ้ือขำย
ทรัพยสิ์น ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลำท่ีต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) นั้น บริษทัจดักำรจะเปิดเผยให้ทรำบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทำงเวบ็ไซด์ของ
บริษทัจดักำร หรือ ผำ่นทำงช่องทำงอื่นท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจำรณำเลือกใชเ้คร่ืองมืออยำ่งหน่ึงอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมควำมจ ำเป็นและหรือตำม
กำรประเมินว่ำสมควรภำยใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ำกดัและสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดักำรจะระบุวิธีกำรรวมถึง
รำยละเอียดกำรใช้เคร่ืองมือเหล่ำน้ี และหรือกรณีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำงตำมท่ีบริษทั
จดักำรเห็นสมควร โดยกำรใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำ
กำรท่ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 
▪   การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
กำรปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมำยถึง กำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใช้ในกำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะทอ้นตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอำจเกิดขึ้นจำกปัจจยตั่ำง ๆ เช่น 
กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์น หรือภำวะท่ีตลำดของทรัพยสิ์นมีควำมผนัผวนหรือสภำพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุกำรณ์อื่นท่ีส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยของกองทุนรวม เป็นตน้ โดยสำมำรถ พิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่
และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำท่ีสำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีกำรใดวิธีกำรหน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย

ในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท ำกำร โดยไม่ตอ้งมีกำรพิจำรณำก ำหนดระดบั (threshold) ของมูลค่ำซ้ือ
ขำยหน่วยลงทนุสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรกำรค ำนวณทท่ีสะท้อนต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพำะวนัท ำกำรท่ีกองทุนรวมมีมูลค่ำซ้ือขำยหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ท่ีก ำหนดไว ้

 
• กองทุนรวมทัว่ไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบริษทัจัดกำรจะพิจำรณำ
เลือกใช้ Swing Pricing ท่ี เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลพิ นิจของบริษัทจัดกำร โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส ำคญั  
 
-        swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
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1. ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำร
ซ้ือขำยทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีถูกเรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในกำรปรับ
ใชต้รำสำรอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต ท่ีมีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่ำท่ีสำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยั
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคลอ่งของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต ท่ีมีผลกระทบสภำพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำก
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำท่ีสำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 

- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถำ้มี) มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท ำกำรนั้น  
 
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ำมดุลยพินิจของบริษทัจดักำร แต่ไม่เกินอตัรำ
สูงสุดท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 
 
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำค่ำซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรท่ีมีกำร
ใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดักำรจะน ำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ือง
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีไดด้ ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนั้น แมห้ำก
ภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนั้นไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ช ำระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตำมดุลยพินิจของบริษทัจดักำร 
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดักำรจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำร ท่ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือน้ี 
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• ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซ้ือขำยใดท่ีสัดส่วนของมูลค่ำซ้ือขำย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ท่ีบริษทัจดักำร
ก ำหนด โดยท่ีมูลค่ำซ้ือขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำร
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หักดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่ำกำรสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  

 
▪ การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมำยถึง กำรก ำหนดระดับกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไดเ้ท่ำท่ี Redemption Gate ท่ีก ำหนด  เม่ือเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะ
ไม่ปกติ โดย สำมำรถก ำหนด threshold เป็นตวับ่งช้ีสถำนกำรณ์ไม่ปกติดงักล่ำวและกำรใช ้Redemption Gate จะตอ้งไม่เกินกว่ำ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
 
• บริษทัจดักำรจะก ำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในแตล่ะ 30 วนั ตำมรำยละเอยีดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ี
บริษทัจดักำรก ำหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซ้ือขำยใดท่ีสัดส่วนของมูลค่ำซ้ือขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมด
ของกองทุนมีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold ท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยท่ี มูลค่ำซ้ือขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำย
คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่ำกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉล่ียตำมสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค ำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำ
กว่ำ Redemption Gate ขั้นต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  
 
• ค ำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค ำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตำมสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงั
ของค ำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกค ำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ
ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
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• บริษทัจดักำรจะท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนั
ท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ท่ีประกำศใช ้
 
• บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชำ้  
 
• ในกรณีท่ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดักำรอำจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องอ่ืนได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจัดกำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรำ Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตำมดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร แต่ไม่ต ่ ำกว่ำ Redemption Gate ขั้นต ่ ำท่ีระบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงกำร ทั้ งน้ี 
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
 
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ท่ีประกำศใช ้
 
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด กำรใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดท่ีคำ้งอยูใ่นรำยกำร และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกค ำส่ังโดยไม่ชกัชำ้  
 
• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถำ้มี) มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดักำรจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรท่ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีท่ีเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่
ปกติ โดยบริษทัจดักำรอำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ควำมผนัผวนในตลำดซ้ือขำยทรัพยสิ์น  
2. สภำพคล่องของตลำดทรัพยสิ์นลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำสภำพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ 
Redemption Gate ท่ีก ำหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริษทัจดักำร 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เทจ็จริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่ำท่ีสำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

 
▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 
บริษทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดังกล่ำวจำก
ส ำนกังำน โดยบริษทัจดักำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นตอ้งระงบักำรซ้ือขำย
หน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี  
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม  
3. มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดักำรกองทุนรวมปฏิบติัตำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั  
 
ทั้งน้ี กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล  

 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A :ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวหน่ึง (เรียกว่ำ 
“กองทุนตน้ทำง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น (เรียกว่ำ “กองทุนปลำยทำง”) นั้น กำรสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงซ่ึงเป็นกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรหรือภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร
อื่น เพื่อมำลงทุนในกองทุนปลำยทำงภำยใตก้ำรจัดกำรของบริษทัจดักำร ไม่ ว่ำจะเป็นกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมำยงักองทุน
ปลำยทำงหน่ึงหรือหลำยกองทุนภำยใต้กำรจดักำรของบริษทัจดักำร ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
มำยงักองทุนปลำยทำง ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีมีค  ำส่ังให้บริษทัจดักำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจำกหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทำงนั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

A: หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต Low Beta หุ้นระยะยำวปันผล ไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษทัจดักำรจะประกำศมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำ
กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด ภำยในวนัท ำกำรถดัไป ในหนงัสือพิมพข์่ำวหุ้นฉบบัวนัท ำกำร (ทั้งน้ี บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปล่ียนแปลงหนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นกำรประกำศขอ้มลูดงักล่ำวของกองทุนตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นเหมำะสม โดยบริษทัจดักำรขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่ประกำศล่วงหนำ้) และสำมำรถติดตำมไดท้ำง Website ของบริษทัจดักำร https://www.eastspring.co.th หรือ ทำง
ระบบโทรศพัท ์หมำยเลข  02-838-1800 

                          
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหนำ้ท่ีมำรับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรหรือ
นำยทะเบียนให้ด ำเนินกำรเป็นอยำ่งอื่นได ้  
บริษทัจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน อำจมอบหมำยให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดกำรแต่งตั้งเป็น
ผูด้  ำเนินกำรดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึง  หรือให้ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  ำเนินกำรดงักล่ำวในนำมบริษทัจดักำรหรือ
นำยทะเบียน   

 
Q :ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถูกจ ำกดัสิทธิในเร่ือง 

▪       ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดกำรจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ี
กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 
▪       หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนชนิดนั้น เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรำยเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษทัจดักำรจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวเตม็ตำมจ ำนวนท่ีถืออยู ่

 

Q :ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงไดท่ี้ท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผำ่นเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดักำร https://www.eastspring.co.th และผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งจำกบริษทัจดักำร 
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Q : กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A :กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 
• บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์02-838-1800  
• ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000  
• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท ์0-2470-3200 

 

กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ไม่มี 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

 

Q :  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

A :  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนทหำรไทย จ ำกดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั มีกำรควบรวมสองบริษทั

เขำ้ดว้ยกนั โดยด ำเนินกำรภำยใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั              
 ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565  ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท (สองร้อยลำ้นบำทถว้น) 

 
ท่ีตั้ง  ชั้น 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรือศูนยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน โทร. 1725 
 Email  : contactus.th@eastpring.com 
 www.eastspring.co.th 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้ 
1. คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์      ประธำนกรรมกำร 
2. คุณอดิศร เสริมชยัวงศ ์           กรรมกำร 
3.  คุณเวนด้ี ลิม ฮวี ชิง                กรรมกำร 
4.  คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล          กรรมกำร 
5.  คณุศรัณย ์ภู่พฒัน์                   กรรมกำร 
 
รายช่ือผู้บริหาร ดังนี ้
1.  คณุอดิศร      เสริมชยัวงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2.  คุณพงษพ์นัธ์ุ สุขยำงค ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
3.  คุณเบญจรงค ์ เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยพฒันำและวำงแผนกลยทุธ ์
4.  คุณ Phanindra Prabhala รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยปฏิบติักำร 
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5.  คุณนฎำ อิบรำนนัท ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
6.  คุณปนดัดำ ตณัฑช์ำญชีวิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและธนบดีธนกิจ 
7.  คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยจดักำรลงทุน 
 
รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน ดังนี ้
1.  คุณย่ิงยง         เจียรวุฑฒิ           รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยจดักำรกองทุน  
2.  คุณธีระศนัส์   ทุติยะโพธิ  ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหน้ีและบริหำรเงิน 
3.  คุณวิศิษฐ์       ช่ืนรัตนกุล            ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหน้ีและบริหำรเงิน 
4.   คุณพชัรำภำ   มหทัธนกุล           ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรทุน  
5.   คุณสมิทธ์       ศกัด์ิก ำจร               ผูจ้ดักำรกองทุน ตรำสำรทุน                      
6.   คุณดำรำวรรณ  ประกำยทิพย ์       ผูจ้ดักำรกองทุน อสังหำริมทรัพย ์
7.   คุณธีรนุช        ธรรมภิมุขวฒันำ   ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่ำงประเทศ                                                                                                   
8.   คุณพรศจี        วรสุทธิพิศิษฏ ์         ผูจ้ดักำรกองทุน กองทนุรวมเพื่อลงทุนต่ำงประเทศ 
9.   คุณพงษพ์นัธ์ุ   สุขยำงค ์                  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง  
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

นำยธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ (นิดำ้) 

- 2536 ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2551 – 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ำกดั 
(มหำชน) ผูจ้ดักำรกองทนุอำวุโส 
ฝ่ำยจดักำรลงทนุ 

- 2549 – 2551 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซิมิโก ้
จ ำกดั ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำย
จดักำรลงทนุ 

- 2547 – 2549 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อเบอร์
ดีน จ ำกดั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดักำร
ลงทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ีบริษทั
จดักำร ติดตำมภำวะตลำดเงิน 
ตลำดตรำสำรหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่ำงประเทศ เพื่อ
ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหำรกำรลงทนุ ตำมกรอบ
กำรลงทุนท่ีก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

- 2544 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน อยธุยำ จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
กองทุน 

นำงสำวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์ - 2550 ปริญญำโท กำรเงิน 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

- 2547 ปริญญำตรี 
เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน  

- 2550 - 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ยโูอบี จำกดั 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียง 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำรทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุน และกำหนดกล
ยุทธ์กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนท่ีกำหนด 
 
 
 
 

น.ส.ดำรำวรรณ ประกำยทิพย ์
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญำโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 

- 2548 ปริญญำตรี 
เศรษฐศำสตร์ (ภำค
ภำษำองักฤษ)
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2562 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั
ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
หวัหนำ้ฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 

- 2557 - 2558 บริษทัหลกัทรัพย์
ไทยพำณิชย ์จ ำกดั ผูช่้วย
ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรจดักำร
กองทุนส่วนบคุคล 

- 2553 - 2555 ธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน)นกัวิเครำะห์กำร
ลงทุน ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ 

- 2550-2551 บริษทั ไพน์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกดั นกัวิเครำะห์อำวุโส 

- 2548 – 2550 บริษทัตน้สน 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และ
อสังหำริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจ
ลงทุน และก ำหนดกลยทุธ์กำร
ลงทุน ตำมกรอบกำรลงทนุท่ี
ก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

แคปปิตอล จ ำกดั นกัวิเครำะห์
หลกัทรัพย ์

นำยสมิทธ์ ศกัด์ิก ำจร - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำ
นคร  

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ             

- ปริญญำตรี วิทยำกำรจดักำร
สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำ
ธิรำช 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2564 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  

- 2559 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์
เฮำ้ส์ จ ำกดั ผูจ้ดักำรกองทุน
อำวุโส ฝ่ำยจดักำรกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำย
จดักำรลงทนุ  

- 2552 - 2553  ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) เจำ้หนำ้ท่ีช ำนำญ
กำรส่วนซ้ือขำยหลกัทรัพย ์สำย
งำนจดักำรกองทนุส่วนบคุคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกนั
ชีวิต ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
กองทุนส่วนบคุคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน กรุงไทยเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลกัทรัพย ์ไอทีเอฟ เจำ้หนำ้
วิเครำะห์สินเช่ืออำวุโส 

ติดตำมภำวะตลำดเงิน ตลำด
ทุน และตลำดอสังหำริมทรัพย ์
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุน และก ำหนดกล
ยุทธ์กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนท่ีก ำหนด 

นำยวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์  

- 2532  ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ    

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2560 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี 
บริษทัจดักำร ติดตำมภำวะ
เศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงิน 
ตลำดตรำสำรหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่ำงประเทศ เพื่อ
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ จดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

- 2545 - 2560 บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  

- 2542 – 2545  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน ธนชำต  จ ำกดั
ผูจ้ดักำรกองทุน 

ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหำรกำรลงทนุ ตำมกรอบ
กำรลงทุนท่ีก ำหนด 

น.ส.พชัรำภำ มหทัธนกุล - 2537   ปริญญำโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญำตรี บญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2564 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนธนชำต จ ำกดั 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

- 2556 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร, สำยกำรลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนไอเอน็จี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั SVP, ฝ่ำยจดักำร
กองทุน 

- 2546 - 2550  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนธนชำต จ ำกดั
ผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำร
กองทุน 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำด และตรำสำรทุน เพื่อน ำ
ขอ้มูลมำวิเครำะห์
ประกอบกำรตดัสินใจลงทุน
และก ำหนดกลยทุธ์กำรลงทุน 
ภำยใตก้รอบกำรลงทุนท่ี
ก ำหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันำ - ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บณัฑิต นวตักรรมกำร
จดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏั
สวนสุนนัทำ 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2562 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนธนชำต ผูช่้วย
กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำรทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุน และก ำหนดกล
ยุทธ์กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนท่ีกำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
ประกำศนียบตัรอภิธรรม
บณัฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลยั 

- 2546 - 2562 กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผูอ้  ำนวยกำร 
หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 

- 2548 - 2559 ผูอ้  ำนวยกำร 
หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรตรำสำรหน้ี 

- 2546-2548 ฝ่ำยตรำสำรหน้ีและ
ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ดักำรกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ 
ยโูอบี         

- 2542- 2544 Treasury 
Department , Standard Chartered 
Bank 

- 2539 - 2542 เจำ้หนำ้ท่ีกำรลงทุน 
ฝ่ำยบริหำรเงินส ำรอง ธนำคำร
แห่งประเทศไทย 

นำงสำววิภำสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- CFA level I 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส   บลจ.ธน
ชำต 

- รักษำกำรผูจ้ดักำรกองทนุส่วน
บุคคลอำวุโส 2  บลจ.ธนชำต 

- ผูจ้ดักำรกองทุนธนำคำรกรุงเทพ
จ ำกดั(มหำชน) 

- ผูจ้ดักำรกองทุนบลจ.ธนชำต 
- เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์กำรลงทนุ
อำวุโส บลจ.ธนชำต 

ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  
ฝ่ำยตรำสำรหน้ี 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส    
บลจ.ธนชำต 

- ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 1   
บลจ.ธนชำต 

- เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- หวัหนำ้ส่วนศูนยซ้ื์อขำยตรำสำร
หน้ีไทย 

- ผูจ้ดักำรกองทุนบลจ.ธนชำต 
- ผูช่้วยผูช้  ำนำญกำรธนำคำร
กรุงเทพจ ำกดั(มหำชน) 

ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำย
ตรำสำรหน้ี 

นำยศตนนท ์ทนั - ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 

- CISA I 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ.ธนชำต
Equity Trader  (Equity & TFEX) 
KTB 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

- Institutional Sale Trinity 
securities 

- Relationship Manager 
(Corporate Banking) UOB 

- Relationship Manager Standard 
Charter (Thailand) 

ผูจ้ดักำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

นำยวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญำโท Msc. Finance, 
Thammasat University 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2564 -2565 ผูจ้ดักำรกองทนุ 

ผูจ้ดักำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

- CFA Level 1 
- CISA Level 1 

บลจ.ธนชำต 
- 2561 EQUITY FUND 

MANAGER, SCBAM 
- 2558 EQUITY ANALYST, 

SCBAM 
- 2554 VALUATION & 

BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG 
CORPORATE SERVICES 
LIMITED 

นำงสุวลัลี ศิริสมบติัยืนยง - 2549 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- 2543 ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ (กำรเงินกำร
ธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

- กรกฎำคม 2565   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน  

- 2563-2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ 
ทหำรไทย จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน  

- 2549-2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ 
ทหำรไทย จ ำกดั 
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดกำรเงิน และตลำดตรำ
สำรห น้ี  เพ่ื อ ใช้ เป็ น ข้อมู ล
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน 
แล ะด ำ เนิ น ก ำรล งทุ น ให้
เป็นไปตำมกลยุทธ์และตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

นำยวีรชยั จนัเป็ง - 2550 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- 2543 ปริญญำโท 
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- 2541 ปริญญำตรี 
วิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- CFA 

- กรกฎำคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส 

- 2564-2565 บลจ. ยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  
ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยจดักำร
ลงทุนตรำสำรทุน 

- 2559-2564 บลจ. เดนำลี เพรสทีจ 
จ ำกดั 
หวัหนำ้ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 

- 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย 

ผูจ้ดักำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวติักำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดักำรกองทนุรวม 

จ ำกดั 
ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยจดักำรกำร
ลงทุนตรำสำรทุน 

- 2552-2554 บล. ภทัร จ ำกดั 
- รองผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยคำ้
หลกัทรัพย ์

- 2546-2552 บล. เคจีไอ จ ำกดั 
รองผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยคำ้
หลกัทรัพย ์

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

- ปริญญำตรี B.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 
University 

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ มหำวิทยำลยัสุทยัธรร
มำธิรำช 

- CFA Level II 

- กรกฎำคม 2565 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทุน 

- 2559-2565 Senior Fund 
Manager บลจ. ทิสโก ้จ ำกดั 

- 2559  Fund Manager บลจ. 
วรรณ จ ำกดั 

- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชนั พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 

- 2555-2556 Fund Manager  
บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพำณิชย ์
จ ำกดั 

ผูจ้ดักำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

 
Q : รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า 

รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

A : ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 0-2217-8000 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 0-2217-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 0-2680-1383 
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ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 0-2670-8649 
5 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 0-2305-9000 
6 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 0-2695-5555 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2258-8954 
8 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2635-3123 
9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-5800 ตอ่ 808 
10 ธนำคำรออมสิน 0-2299-8170 
11 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 0-2638-5626 
12 บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ำกดั 0-2763-7525 
13 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซียไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-9233 
14 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย เวลท ์ จ ำกดั 0-2680-5061 
15 บริษทัหลกัทรัพยน์ำยหนำ้ซ้ือขำยหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ำกดั 084-903-2703 
16 บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 0-2648-1718 
17 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 0-2009-8888 
18 บริษทั หลกัทรัพยน์ำยหนำ้ซ้ือขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่ำ จ ำกดั 0-2026-5100 กด 1 

หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนท่ีบลจ.ธนชำตแต่งตั้ง 
 

รำยช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
โทรศพัท ์02-838-1800  
 
รำยช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์ 0-2470-3200 
นอกจำกหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ย 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสำมำรถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงกำรไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั ธนำคำรทหำรไทย  
ธนชำต หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร www.eastspring.co.th 

 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfundeastspring.com/


 

 

   ข้อมูลกองทุนรวม                                                                                                           หน้า 35                                                            กองทนุเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล  

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนและแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง เช่น 
1.  ความเส่ียงจากตลาด (market risk)  ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกรำคำ หรือผลตอบแทนปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจำกควำมผนัผวนของค่ำเงิน 
อตัรำดอกเบ้ีย กำรเมือง เป็นตน้ โดยตำมหลกักำรทัว่ไปควำมเส่ียงของตลำดอำจลดลงไดห้ำกมีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลกัทรัพยห์ลำย
ตวัท่ีไม่ไดมี้กำรเคล่ือนไหวไปในทิศทำงเดียวกนั 
2.  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  ได้แก่ โอกำสท่ีรำคำของตรำสำรท่ีกองทุนลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของระดบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด โดยทัว่ไปรำคำของตรำสำรหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทำงตรงขำ้มกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย และตำมปกติตรำสำรหน้ีท่ีมีอำยุคงเหลือย่ิงยำวนำนเท่ำไร กำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อรำคำตรำสำรมำกขึ้น ทั้งน้ี บริษทัจดักำรมีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย โดยกำร
วิเครำะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีมีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกำรเงินกำรคลงั สภำพคล่องในระบบเป็นตน้ 
เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย และใชป้ระกอบกำรกำรตดัสินใจลงทุนในตรำสำร โดยพิจำรณำให้สอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอตัรำดอกเบ้ียท่ีคำดกำรณ์ไว ้ ทั้งน้ี ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย (Interest 
Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของควำมเส่ียงจำกควำมผันผวน ของรำคำตรำสำร (Market Risk) ซ่ึงโดยหลักกำรคือ โอกำสท่ีรำคำหรือ
ผลตอบแทนของตรำสำรปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจำกควำมผนัผวนของปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ค่ำเงิน ภำวะ
ตลำดเงิน ตลำดทุน และอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  ทั้งน้ี กองทุนจะพิจำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพ้ืนฐำน 
ศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร และสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของตรำสำรดงักล่ำว รวมทั้ง
กำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุน 
3.  ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีไม่สำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 
และ/หรือ คืนเงินตน้ได ้(Default Risk/Credit Risk) ไดแ้ก่ โอกำสท่ีรำคำ หรือผลตอบแทนของตรำสำรอำจเปล่ียนแปลงขึ้นลงจำกปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ภำวะธุรกิจและอุตสำหกรรมของผูอ้อกตรำสำร ผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร เป็นตน้  และโอกำสท่ีผูอ้อกตรำสำร
แห่งหน้ีไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีได้เต็มตำมจ ำนวนเงินหรือตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียง เช่น กำรวิเครำะห์ปัจจยัพ้ืนฐำนของตรำสำร ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ของผูอ้อกตรำ
สำร และ/หรือ กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหน้ี หรือผูอ้อกตรำสำรหน้ี เป็นตน้ 
4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  ไดแ้ก่ โอกำสท่ีกองทุนไม่สำมำรถซ้ือหรือขำยตรำสำรท่ีถือครองอยู่
ในรำคำ จ ำนวน และระยะเวลำ ท่ีต้องกำรได้  ทั้งน้ีกองทุนจะพิจำรณำลงทุนโดยค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรเปล่ียนมือของ     ตรำสำร
ประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน และติดตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญั เพื่อก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรให้เหมำะสมกบั
ผลตอบแทน  และควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุน  

5. ความเส่ียงของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  กองทุนอำจมีกำรลงทุนในหลกัทรัพยจ์ ำนวนน้อยกว่ำ และมีกำร
กระจำยกำรลงทุนต ่ำกว่ำกองทุนตรำสำรทุนทั่วไป และดชันีตลำดหลกัทรัพย ์ กองทุนจึงอำจมีควำมผนัผวนสูงกว่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำม 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินร้อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และกำรลงทุนของกองทุน
จะเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
6.  ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงของกองทุน คือกำรท่ีผูล้งทุนอำจจะพลำดโอกำสในกำรไดรั้บ
ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจำกกำรท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ทั้งน้ี กำรลงทุนในสัญญำ  ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
ดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงของกองทุนไดท้ั้งหมด 

7. ความเส่ียงจากการไถ่ถอนจ านวนมากของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk) 
หำกเกิดกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนมำกพร้อมกันหรือในเวลำใกล้เคียงกัน อำจท ำให้กองทุน
จ ำเป็นตอ้งขำยหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนดว้ยระดบัรำคำท่ีท ำให้ขำดทุน เพื่อให้มีสภำพคล่องเพียงพอท่ีจะจ่ำยคืนเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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8.  ความส่ียงจากการบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก (Active management)  
คือ ผูจ้ดักำรกองทุนจะพิจำรณำเลือกลงทุนในหลกัทรัพยร์ำยตวัและก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์แต่ละขณะ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนของกองทุน ดงันั้นกำรบริหำรจดักำรเชิงรุกดงักล่ำว ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร
กองทุนของผูจ้ดักำรกองทุนมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของกองทนุ  ผูจ้ดักำรกองทุนจะมีกระบวนกำรวิเครำะห์และจดักำรควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนของกองทุน แต่มิไดเ้ป็นกำรรับประกันว่ำจะไดผ้ลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะพิจำรณำ
ลงทุนอำจไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบของดชันีมำตรฐำนหรือลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยมีสัดส่วนกำรลงทุนแตกต่ำงจำกดชันีมำตรฐำนก็ได ้

 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมำยเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สัญญำ แลว้แต่

กรณี 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 หน่วย CIS ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีผูรั้บฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรมีลกัษณะ

อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนำคำรออมสิน  ทั้งน้ี เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรท่ีรัฐบำลเป็น
ประกนั  
 

ไม่เกิน 20% 
 

4 ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
4.1  เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำย

ล่วงหนำ้แฝง (SN) หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำ
ของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไป โดยมีรำยละเอียดตำมแบบfiling 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีนอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 397 
วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้ภำระ
ผกูพนัตำมรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 

ไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใดจะสูง
กว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้ำหนกัของตรำสำรท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน 
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
4.2.3.5 บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 
4.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย 
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษทัหลกัทรัพย ์

4.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีมำกกว่ำ 397 วนั นบัแต่วนัท่ี
ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

5 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
5.1  ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำย

หลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทนุท่ีผู ้
ออกตรำสำรอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตท่ีุอำจท ำให้มีกำรเพิกถอน
กำรเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขำยใน SET) 

5.2  ตรำสำรทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซ่ึงหุน้ของ
บริษทัดงักล่ำวซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำยหลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษทัที่อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำ
ให้มีกำรเพิกถอนหุน้ออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET) 

5.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซ้ือขำยตำม 5.1 
5.4  เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
5.4.1 ตรำสำร Basell lll 
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซ้ือขำย 
            หลกัทรัพย ์ต่ำงประเทศ 
5.4.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำม 
            แบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั  

397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 5.4.3.1 หรือ    
5.4.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงัน้ี 
5.4.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีไทยเป็นสมำชิก 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรำ
ใดจะสูงกว่ำ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ้ำหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

5.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคล  
ตำมขอ้ 5.4.3.3.1 – 5.4.3.3.2 
5.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีมำกกว่ำ 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
5.5  ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำร

หรือคู่สัญญำ (issuer rating) อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade       
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 
5.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ดงัน้ี 
5.7.1  จดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซ้ือขำยใน
กระดำนซ้ือขำยหลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET (แต่ไมร่วมถึงหน่วย
ดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตท่ีุอำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET) 
5.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน อสังหำริมทรัพย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนก ำหนด 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจำยกำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อสังหำริมทรัพย ์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 5.6.1 

ไม่เกิน 15% 

7 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือ
กำรเขำ้เป็นคู่สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษทัดงักล่ำว  
    

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงัน้ี แลว้แต ่
อตัรำใดจะสูงกว่ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้ำหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมำยเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ีนิติ
บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่ำย หรือคู่สัญญำ ดงัน้ี 
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ี MF ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคู่สัญญำตำม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)   

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอำยุ
โครงกำรนอ้ยกว่ำ 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตำม
รอบอำยกุองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ท่ีอำยุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 
6 เดือน ทั้งน้ี เฉพำะ MF ท่ีมีอำยุ
โครงกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน หรือตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง 

(SN) ท่ีมีเง่ือนไขห้ำมเปล่ียนมือแต่ MF  กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมี
เง่ือนไขให้ MF  สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกคงเหลือเกิน 12 
เดือน  

2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 
6 หน่วย Property ไม่เกิน 15% 
7 Total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นตำมขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ี

ค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทนุ ตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง ศุกูก 
หรือตรำสำร Basel lll ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
7.1 มีลกัษณะตำมขอ้ 5.4.3 และขอ้ 5.4.4 ตำมขอ้ 5 ในส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วน

กำร 
ลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
7.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

8 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเส่ียง 
(Hedging) 

ไม่เกินมูลค่ำควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

หมำยเหตุ: ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั 
product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษทัรำยใดรำยหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนั ตอ้งมีจ ำนวน
หุ้นของบริษทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น (ไม่นบัรวมกำรถือหุ้นของกองทุนวำยภุกัษ)์ 

2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทนุ ตรำสำร 
Basel III และศุกูก ของผูอ้อกรำยใดรำย
หน่ึง (ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีภำครัฐไทย) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตรำสำรรำยนั้ น ตำมท่ีเปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีผู ้ออกตรำสำรมีหน้ีสินทำง
กำรเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถัดไปและยงัไม่
ปรำกฎในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ ำหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดดว้ยก็
ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีกำรเผยแพร่
เป็นกำรทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไม่มีหน้ีสินทำงกำรเงินตำมท่ีเปิดเผยไวใ้น
งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุด ให้ใชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้น้ีของผูอ้อกรำย
นั้นเป็นรำยคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรย่ืนแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรงสำรท่ีออก 
ใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. 
รำยเดียวกันรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศ 
    ไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบั บุคคล  
      ตำม 1. – 9.) 
 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ต่ำงประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงัน้ี 
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1.1) มีขนำดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ีออก
หน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย infra  ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดังน้ี 
โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

(1) มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ี
ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

(1)  มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

ทั้งน้ีกำรค ำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุนให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ว่ำดว้ยกำรลงทุน 



 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย ไม่เกิน 3.210% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคนืหน่วย ไม่เกิน 3.210% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปล่ียนหน่วย คิดในอตัรำไม่เกิน 3.210% ของมลูค่ำ

หน่วยลงทนุ  โดยมีเง่ือนไขในกำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมขั้นต ่ำ ดงัน้ี  
-  กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำง

กองทุนรวมหุน้ระยะยำวท่ีอยู่
ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร 
เรียกเก็บในอตัรำขั้นต ่ำ 107 บำทต่อ
รำยกำร เวน้แต่กรณีบริษทัจดักำร
ก ำหนดในอตัรำท่ีต ่ำกว่ำ และ/หรือ
ยกเวน้กำรเรียกเก็บ  

- กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำง
กองทุนรวมหุน้ระยะยำวท่ีอยู่
ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทั
จดักำร กบักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยำวอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของ
บริษทัจดักำรอื่น เรียกเก็บในอตัรำ
ขั้นต ่ำ 214 บำทต่อรำยกำร เวน้แต่
กรณีบริษทัจดักำรก ำหนดในอตัรำ
ท่ีต ่ำกว่ำ และ/หรือยกเวน้กำรเรียก
เก็บ 

 
 
 
- ยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในช่วงแรก 

 
 
 
- เรียกเก็บในอตัรำ 214 บำทต่อรำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย ไม่มี (เน่ืองจำกไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทุนได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

2562 2563 2564 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกิน 2.140% 2.140% 2.139% 2.138% 
ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.064% 0.021% 0.021% 0.021% 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.161% 0.134% 0.134% 0.134% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำรำยงำน และ
เอกสำรของกองทนุ 

 ตำมท่ีจ่ำยจริง 0.033% 0.031% 0.019% 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกิน 0.845% 0.028% 0.026% 0.013% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 3.210% 2.356% 2.351% 2.325% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ ตำมท่ีจ่ำยจริง 0.165% 0.278% - 

 

- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ เป็นอตัรำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) 
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

 

  2562 2563 2564 
อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.43 0.73 1.21 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



1,614,661.43 100.00 1,614,661.43

1,614,661.43 100.00 1,614,661.43

28,739.92 1.78 28,739.92

28,739.92 1.78 28,739.92

208,152.13 12.89 208,152.13

63,097.50 3.91 63,097.50

50,600.13 3.13 50,600.13

39,224.70 2.43 39,224.70

18,948.20 1.17 18,948.20

18,352.75 1.14 18,352.75

17,928.85 1.11 17,928.85

68,179.20 4.22 68,179.20

68,179.20 4.22 68,179.20

302,148.50 18.71 302,148.50

87,622.25 5.43 87,622.25

84,394.80 5.23 84,394.80

75,065.90 4.65 75,065.90

32,824.80 2.03 32,824.80

22,240.75 1.38 22,240.75

194,193.60 12.03 194,193.60

136,595.85 8.46 136,595.85

33,278.70 2.06 33,278.70

24,319.05 1.51 24,319.05

36,546.25 2.26 36,546.25

13,927.25 0.86 13,927.25

13,887.23 0.86 13,887.23

5,210.65 0.32 5,210.65

3,521.12 0.22 3,521.12

34,700.43 2.15 34,700.43

22,662.23 1.40 22,662.23

12,038.20 0.75 12,038.20

143,131.36 8.86 143,131.36

59,906.25 3.71 59,906.25

25,639.20 1.59 25,639.20

24,286.86 1.50 24,286.86

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

หุ้นสามญั 95.15

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.15

ธุรกิจการเกษตร 1.69

GFPT บริษทั จีเอฟพีที จ  ำกดั (มหำชน) 2,375.20 1.69

ธนาคาร 12.27

BBL ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 537.00 3.72

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 551.50 2.98

SCB ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 318.90 2.31

TCAP บริษทั ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 557.30 1.12

BAY ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 564.70 1.08

KBANK ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 133.30 1.06

วัสดุก่อสร้าง 4.02

SCC บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 169.60 4.02

พาณชิย์ 17.79

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จ  ำกดั (มหำชน) 1,322.60 5.16

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ำกดั (มหำชน) 1,339.60 4.97

MEGA บริษทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ  ำกดั (มหำชน) 1,649.80 4.42

MAKRO บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 676.80 1.93

RS บริษทั อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน) 1,270.90 1.31

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 11.44

ADVANC บริษทั แอดวำนซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 698.70 8.05

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 418.60 1.96

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน)

604.20 1.43

พลังงานและสาธารณูปโภค 2.16

BAFS บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน)

493.00 0.82

RATCH บริษทั รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 306.90 0.82

EASTW บริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ำภำค
ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)

529.00 0.31

TTW บริษทั ทีทีดบับลิว จ  ำกดั (มหำชน) 298.40 0.21

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 2.05

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 642.90 1.34

JMT บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั 
(มหำชน)

261.70 0.71

อาหารและเคร่ืองด่ืม 8.44

M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,125.00 3.53

TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,187.00 1.51

RBF บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย ์จ  ำกดั (มหำชน) 1,251.90 1.43



กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

16,896.30 1.05 16,896.30

16,402.75 1.02 16,402.75

252,090.44 15.61 252,090.44

150,095.64 9.30 150,095.64

35,681.12 2.21 35,681.12

35,263.08 2.18 35,263.08

18,348.60 1.14 18,348.60

7,771.23 0.48 7,771.23

4,930.77 0.31 4,930.77

39,813.53 2.47 39,813.53

25,857.93 1.60 25,857.93

13,955.60 0.86 13,955.60

58,026.78 3.59 58,026.78

58,026.78 3.59 58,026.78

150,799.98 9.34 150,799.98

98,370.36 6.09 98,370.36

35,079.00 2.17 35,079.00

17,350.62 1.07 17,350.62

98,139.33 6.08 98,139.33

59,163.00 3.66 59,163.00

38,976.33 2.41 38,976.33

70,736.39

70,736.39

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 70,657.65

AAA* 78.74

11,684.99

23,648.15
(11,963.16)

หมดทั้งส้ิน 1,614,661.43 100.00 1,697,082.81

บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย ์จ  ำกดั (มหำชน)

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จ  ำกดั (มหำชน) 662.60 1.00

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 637.00 0.97

การแพทย์ 14.85

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 6,641.40 8.84

CHG บริษทั โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน) 9,591.70 2.10

PR9 บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ  ำกดั (มหำชน) 3,423.60 2.08

BCH บริษทั บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 865.50 1.08

RJH บริษทั โรงพยำบำลรำชธำนี จ  ำกดั (มหำชน) 256.90 0.46

VIBHA บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จ  ำกดั (มหำชน) 2,304.10 0.29

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 2.34

SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 7,304.50 1.52

CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 401.60 0.82

บรรจุภณัฑ์ 3.42

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 963.10 3.42

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.89

SPALI บริษทั ศุภำลยั จ  ำกดั (มหำชน) 4,968.20 5.80

AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 4,252.00 2.07

QH บริษทั ควอลิต้ีเฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 7,959.00 1.02

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.79

HANA บริษทั ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ำกดั (มหำชน) 758.50 3.49

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ำกดั (มหำชน) 498.10 2.30

เงนิฝากธนาคาร 4.16

ประเภทออมทรัพย์ 4.16

KBANK - ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 70,634.64 4.16

UOBT - S/A ธนำคำร ยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน) 78.71 0.00

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 0.69

สินทรัพย์อ่ืน 1.39
หนีสิ้นอ่ืน (0.70)

100.00

หมำยเหตุ    * อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตรำสำร



ณ วนัที ่2 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานสรุปเงนิลงทุน

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดกลุ่มของตราสาร
--(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

4.17%70,736,385.64(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงนิทุน
เป็นผู้ออก/ผู้สัง่จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวลั/ผู้สลักหลัง/ผู้คํ้าประกนั

--(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

--(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
หรือตราสารทีไ่ม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอื

4.17%70,736,385.64รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 



 

 

 
ผลการด าเนินงาน “กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล” 

  
ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

  
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

2 ก.ค. 64  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

2 เม.ย. 64  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

2 ต.ค. 63  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

2 ต.ค. 61  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

-  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

-  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

3 ต.ค. 59  
ถึง  

2 ต.ค. 64 

T-LowBetaLTFD1 0.73 1.97 17.32 -3.32 - - -0.56 
ดชันีมำตรฐำน2 2.65 2.37 33.46 0.31 - - 4.68 
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 
(บำท) 

9.2090 9.0969 7.9067 10.5239 - - 10.0000 

หมำยเหตุ :   
1  ร้อยละต่อปี 
2 ดชันีมำตรฐำน คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

 

 

เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน 
ของกองทุนรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน 

 
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



 

 

ค าเตือน / ค าแนะน า 

 กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 
ทั้งนี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Low Betaหุ้นระยะยาวปันผล ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัดเช่นเดียวกันกับที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้เข้าใจ รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือ
ภาษีได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ท้ังนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท า
ความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
เป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาต Low Beta หุนระยะยาวปนผล Thanachart Low Beta Long Term
Equity Dividend Fund



กองทุนเปดธนชาต Low Beta หุนระยะยาวปนผล
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต Low Beta หุนระยะยาวปนผล
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Low Beta Long Term Equity Dividend Fund
ชื่อยอโครงการ : T-LowBetaLTFD
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ผูถือหนวยลงทุนที่ซื่◌อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปนไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษีที่กรมสรรพากร หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขเทานั้นที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบตอเนื่องระยะยาว สําหรับการเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการ
ลงทุนซึ่งเนนลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) คอนขางตํ่า (Low
correlation to the SET Index (low beta)) แกผูลงทุน
อยางไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดระยะเวลาผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัทจัดการจะดําเนิน
การเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และใหถือวากองทุนดังกลาว
เปนกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแหงทุน (หากไมมีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหุนระยะยาว
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
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รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน ที่เปนหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) คอนขางตํ่า 
(Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีของกองทุน หลักทรัพยดังกลาวจะมีคา Beta ไมเกิน 1 และกรณีหลักทรัพยดังกลาวมีคา Beta เกิน 1 จะ
ดําเนินการแกไขภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทุน โดยไมถือวาปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่เกิดเหตุการณตอไปนี้ โดยไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ 

(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาด
การณภาวะตลาดทําใหหลักเกณฑการลงทุนขางตนขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะกอความเสียหายใหแกกองทุนโดยรวม

(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมไดหรือเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได และ/หรือลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 

กองทุนเปนกองทุนรวมหุนระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวของผูถือหนวยลงทุน

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 200,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
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- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : 
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลปละไมเกิน 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลไดเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ
และจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้น ในงวดปบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนรวมในแตละ
ครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจายตามหลักเกณฑใหเปนไปตามอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิขย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนของกองทุน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจายเงินปนผลโดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีและตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบตอไป และจะไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบพรอมกับการจายเงินปนผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดขายหนวยลงทุนชั่วคราวในระหวางวันสิ้นงวดบัญชีที่จายเงินปนผลถึงวันทําการกอนหนาวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหนวยลงทุนอีกในวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล

(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนจายเงินปนผลเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเงินปนผลที่จาย

(3) บริษัทจัดการจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกลาว
ตามลําดับกอนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้

(ก)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(ข) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(4) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการ
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จายเงินปนผล เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือหนวยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
แกผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูที่ระบุในใบคําขอใชบริการกองทุนรวม หรือโดยนําเขาฝากในบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่ธนาคารตาม
เลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการ หรือโดยใหตัวแทนเปนผูมอบใหภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล 

ทั้งนี้ เงินปนผลที่ไดรับถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดประจําป และเงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทากับจํานวนเงินปนผลที่จาย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามหัวขอ กําหนดระยะเวลาและวิธีการจาย เงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือ
วาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบตอไป และจะไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบพรอมกับการจายเงินปนผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา 
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทนุเปดธนชาต Low Beta หุน้ระยะยาวปนผล

หน้า 4 / 16



ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย

4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
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1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี

- Full swing pricing

- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก

1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
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ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
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อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ
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ขอสงวนสิทธิ์

• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด

• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate

• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
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• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
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(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ

2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และ
หากเปนเหตุตามขอ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย

(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1) (2)
(3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการ แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางค ขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
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หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.210 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.064 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.161 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี

- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี

ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
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รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : -
8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียม

หรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู

ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท

จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่ม

ขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษ

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
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9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :

คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน :
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดธนชาต Low Beta หุนระยะยาวปนผล Thanachart Low Beta Long Term
Equity Dividend Fund



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศัพท 02-838-1800 โทรสาร 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) : Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel:
2-838-1800 Fax: 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และดําเนินการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน
ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณี ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอ การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลัก
เกณฑและ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ 
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ ผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในหัวขอ“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
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เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-470-
3200

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินคา
ซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนํา
เขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ “บริษัทจัดการ” ไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนเปดไวกับธนาคารอื่น “บริษัทจัดการ” จะตองดําเนินการให   “ผูดูแลผล
ประโยชน” เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนเปดตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(6) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
6.1 ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
6.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
6.3 จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยกําหนด
และผูดูแลผลประโยชนจะรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(8) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
8.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ
8.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนเปดที่รับฝากไว รวมทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับโดยแยกตามประเภท
และตามสถานภาพของทรัพยสิน
8.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนเปด
8.4 จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
(9) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนเปดและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(10) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว
(11) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศไวโดย
เครงครัด
(12) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุนเปด เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพยรับเงินปนผล (ถามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
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(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนเปด โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษร
(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนเปด
(15) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(16) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทนบริษัทจัดการ
(17) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด
(18) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปดในรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทิน และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนเปด เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีของกองทุนเปด
(19) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนเปด และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน ในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุนเปด
(23) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
(24) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

กองทนุเปดธนชาต Low Beta หุน้ระยะยาวปนผล

หน้า 4 / 18



การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล ผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร หลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-
470-3200

และ/ หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/ หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/ 
หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ และ/ หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ รวมถึงหนวยงานหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัท
จัดการและ/ หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท 02-838-1800 

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

มี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "การจายเงินปนผล"

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไมครบเงื่อนไขที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (5 ป หรือ 7ป)
ไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
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บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอน
หนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไมครบเงื่อนไขที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (5 ป หรือ 7ป)
ไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
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หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน

3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
(2) ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น)
(3) ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
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สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม 
(4) ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะ ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผูสั่ง
ซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวนํา
หนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบ
พรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน (Fund Book)เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง เวนแตกรณีเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน ตั้งแตการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดประกาศกอนการเปดเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนใน
กองทุนกอนที่จะเริ่มใชหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด 
ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา 
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน 
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอไป
นี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น 
เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยัน
จํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน หนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี)
แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว (เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดขายหนวยลงทุนชั่วคราวในระหวางวันสิ้นงวดบัญชีที่จายเงินปนผลถึงวันทําการกอนหนาวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหนวยลงทุนอีกในวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล
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(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนจายเงินปนผลเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเงินปนผลที่จาย

(3) บริษัทจัดการจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกลาว
ตามลําดับกอนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้

(ก)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(ข) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(4) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการ
จายเงินปนผล เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือหนวยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
แกผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูที่ระบุในใบคําขอใชบริการกองทุนรวม หรือโดยนําเขาฝากในบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่ธนาคารตาม
เลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการ หรือโดยใหตัวแทนเปนผูมอบใหภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล

ทั้งนี้ เงินปนผลที่ไดรับถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดประจําป และเงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทากับจํานวนเงินปนผลที่จาย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามหัวขอ กําหนดระยะเวลาและวิธีการจาย เงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือ
วาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบตอไป และจะไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบพรอมกับการจายเงินปนผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
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เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
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ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําก ารใด
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
22.1.5 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
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บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน 
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เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้

2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
การขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอ
บริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน

ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม

2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้

ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน

ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
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4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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