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หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ 3,500,000,000 บาท
จานวนหน่วย 350,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

สถานที่ติดต่ อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
(หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน
้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565)

ข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสู ง (6)

หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
(Thanachart Prime Low Beta Fund : T-PrimeLowBeta)
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
 ในกรณี ที่ผูล้ งทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่
จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึ ง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของสั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความ
เสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่
มีลกั ษณะเดียวกัน
 บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ การ หรื อผูม้ ีถิ่น
ฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ การ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มี
หนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึ งสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3) หน่ วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติตต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั
จัดการหรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมิรกา ทั้งนี้รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตาม ข้อ 1 - 4
 ผูล้ งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ บลจ.ธนชาต

https://www.eastspring.co.th
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุ ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ลักษณะที่สาคัญ
ชื่ อกองทุนประเภท

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
กองทุนเปิ ดตราสารทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

อายุโครงการ

ไม่ กาหนด
วันที่ 13 มกราคม 2559

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1. ประเภทโครงการ
กองทุนเปิ ดตราสารทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่ ง มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเที ยบกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ า (Low correlation to the
SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักทรัพย์ที่มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 0.85
2. หลักทรัพย์ที่มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ไม่เกิน 0.85 โดยลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
3. กรณี หลักทรัพย์ตามข้อ 1 มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เกิน 0.85 หรื อหลักทรัพย์ตามข้อ 2 มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี เกิน
0.85 จะดาเนิ น การแก้ไขภายใน 45 วันนับ แต่วนั สิ้ นรอบปี บัญ ชี ของกองทุ น โดยไม่ถื อว่าปฏิ บัติ ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็ น
การดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
(2.1) กรณี ที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุ นแรง หรื อกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรื อการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรื อจะก่อ
ความเสี ยหายให้แก่กองทุนโดยรวม
(2.2) หรื อกรณี อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรื อเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ส่ ว นที่ เหลื อ จะลงทุ น ในตราสารทุ น ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุ น ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงิ น ฝาก หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน
และ/หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากการลงทุน ใน
กรณี ที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลงโดยไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ข้ อมูลกองทุนรวม
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และ รวมถึ งตราสารหนี้ ที่ ได้รับการจัดอัน ดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารต่ ากว่าอัน ดับ ที่ สามารถลงทุนได้ (Non - investment
grade) ตราสารหนี้ ที่ ไม่ ได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (unrated securities) และตราสารทุ น ที่ ไม่ ได้จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นกรณี ที่ในขณะที่กองทุนเริ่ มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความ
น่ าเชื่ อถื อ อยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) หรื อเป็ นตราสารทุ น ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ (Listed
Securities) แต่ ต่ อ มาถู กปรั บ ลดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ลงต่ ากว่ า Investment grade หรื อ ยกเลิ กการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ
(Unrated) หรื อเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพือ่ ให้กองทุนสามารถมีไว้ซ่ ึงตราสารดังกล่าวต่อไปได้
รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิ เห็นชอบ ยกเว้น หรื อ ผ่อนผัน ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
เงื่อนไขอื่น
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่ วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคาสั่งขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อมีการสิ้นสุ ดสมาชิกภาพ หรื อมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรื อเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
กว่า 10 วันทาการ
ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการจะดาเนินการแก้ไข
สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
▪ กาไรส่ วนเกินจากการขายคืนหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่ วนเกินทุน (Capital Gain) หากผู ้
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซ้ื อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกาไรดังกล่าวที่ผลู ้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้รับ
จากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
▪ กองทุนนี้จะดาเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง (ทุกวันที่ 30 พฤษภาคม
และ/หรื อทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน กรณี ที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการ จะใช้วนั ทาการถัดไปเป็ นวันทาการรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติแทน)
โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี ที่การรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุน ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีจานวนน้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีข้นั ต่า (ถ้ามี) หรื อในกรณี ที่จานวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท หรื อ
น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยบริ ษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว
และบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดงั กล่าวตามที่นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนกาหนด
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บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดย
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะติดประกาศที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ
ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อทาง website ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นที่ ไม่
ประสงค์ให้บริ ษทั จัดการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่บริ ษทั จัดการกาหนดข้างต้น โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริ ษทั จัดการกาหนดครั้งถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
และในกรณี ที่การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีกาไรจากเงินลงทุน เงินกาไรหรื อผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Capital Gain) ดังกล่าว ที่ผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดย บลจ.ธนชาต จะดาเนินการชาระเงินให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A : จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 3,500.00 ล้านบาท
Q : กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
• ผูท้ ี่ตอ้ งการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่ อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่า (Low correlation to the SET Index (low beta)) และยอมรับความเสี่ ยงจากการลงทุนดังกล่าว
ได้
• บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสี ยภาษี
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ ในลักษณะของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่ วนจะไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเมื่อใดนั้นขึ้นกับ
การวางแผนการลงทุนของผูล้ งทุนแต่ละราย เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง แผนในการใช้เงินในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนตราสารทุนเน้นลงทุนในหุ้น ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตัวขึ้นลง ตามการ
เปลี่ ยนแปลงของหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่ งจะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนได้รับหากมีการขาย คืนหน่ วยลงทุ นใน
ช่วงเวลาที่ตา่ งกัน
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีม่ ่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่างไร
ข้ อมูลกองทุนรวม
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A : กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q : กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A : วันที่สิ้นสุ ดรอบปี บัญชี คือ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
ข้ อกาหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้อย่างไร?
A: ผูท้ ี่สนใจลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ได้ทุกวันทาการ ด้วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ บลจ.อีสท์สปริ ง
ค. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคาสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษทั จัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการจัดให้มีข้ นึ ในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผูท้ ี่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมนาเอกสารประกอบ
มาติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริ ง (ถ้ามี) หรื อผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการใช้
ร่ วมกับบัญชีกองทุน

นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. 2. สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์
3. สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
4.
ตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสื อรับรองของบริ ษทั และหนังสื อมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมได้ ตามที่บริ ษทั จัดการหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนกาหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 5

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้ อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดดัง กล่ า วข้างต้น บริ ษ ัท จัด การจะแจ้ง ให้ ท ราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วัน เว้น แต่ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษทั จัดการ
สานักงานและสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
การซื้อหน่ วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน

1 บาท
1 บาท ขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ
สิ้นวันทาการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่ง
ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้งและปัดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บาท และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากใน
กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อ รับ
ซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด

วิธีการสั่งซื้อหน่ วยลงทุน
1) สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยมีบญั ชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
ผูส้ ั่งซื้ อสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองที่ สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์
สปริ ง หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่ ง
บาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน
และคาขอใช้บ ริ การอื่น ๆ ที่ ต้อ งการให้ ครบถ้ว นชัดเจน และยื่น เงิ นค่าซื้ อหน่ ว ยลงทุ นเต็มจานวน พร้อ ม
หลักฐาน
2) สาหรับผูท้ ี่มีบญั ชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการแล้ว

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ผูส้ ั่งซื้ อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการแล้ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนนี้ได้ที่บริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุนที่ได้เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรื อ
สาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั
จัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริ การได้ ทั้งนี้ผสู ้ ั่งซื้อจะต้องสั่งซื้ อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่ง
บาทถ้วน)
ช่ องทางการทารายการซื้อหน่ วยลงทุน
1. บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่
มิใช่ธนาคารพาณิ ชย์

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริ ง
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษทั จัดการ
(เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านั้น)

ระหว่างวันทาการ
ชาระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดั เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)
ซื้อด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ตามเวลาที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นกาหนด โดย
กรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื้อ และระบุจานวนเงินที่สั่งซื้อให้ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผูส้ ั่งซื้ อสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี เดียวกับ
บริ ษ ัท จัด การหรื อ ส านั ก งานของผูส้ นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น ที่ รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ เท่ า นั้น โดยกรุ ณ ากรอก
รายละเอียดในใบคาสั่งซื้ อ พร้อมเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ชดั เจน* และระบุเลขที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค
1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุ ณาสั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จก.”
2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
กรุ ณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริ ง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รั บซื ้อคืน)” และ/หรื อ สั่งจ่ายตามที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
ซื้อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ บลจ.อีสท์ สปริง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริ การซื้ อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ จะต้องยื่นคาขอใช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ได้สมัครใช้บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง** ซึ่ งผูส้ ั่งซื้ อสามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุ
รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรื อใช้บริ การ
ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้ อ ระบบจะทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความ
ถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื้ อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ
ที่บริ ษทั จัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องลงนามใน
หนังสื อขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษ ัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินใน
บัญชี เงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งไทย ธ.กสิ กรไทย ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซี ไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั จัดการให้สามารถหักบัญชี
เงินฝากของผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู ้
สั่งซื้ อที่ได้ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อนั้น ซึ่งผูส้ ั่งซื้อสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
เอกสารใบบันทึ กรายการที่ ออกโดยเครื่ องพิ มพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเพี ยงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษทั จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนเป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ซื้อผ่านคาสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ต้องการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ ตของบริ ษทั จัดการ หรื อกรอก “ใบคาขอใช้บริ การการวางแผนการลงทุ น
อัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับ
ซื้ อคืนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาการเปิ ดบัญชีไว้เท่านั้น หรื อติดต่อสอบถามได้ที่บริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณี ที่บริ ษ ทั จัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชี เงินฝากธนาคารของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิก
รายการซื้อของงวดดังกล่าว
คาสั่งซื้ ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้อยแล้ว
เท่านั้น ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถรับคาสั่งซื้ ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผา่ นอินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลกองทุนรวม
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บริ ษทั จัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื้ อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสั่งซื้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษทั จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน เป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้

ซื้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะให้บริ การนี้ เฉพาะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ มีบัญชี กองทุนเป็ นบัญชี ประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี้ได้ทุกวันทาการของบริ ษทั จัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**
โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครั้ง และผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสื อขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด) แสดง
ความยิน ยอมให้ หักเงิ น ในบัญ ชี เงิ น ฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อ ยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.
กรุ งไทย ธ.กสิ กรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซี ไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่ มีขอ้ ตกลงกับ
บริ ษทั จัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดเพิม่ เติม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการทารายการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน จะต้องมีบญ
ั ชีหัก
เงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริ ษทั จัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้ อที่
ได้แจ้งไว้กบั เจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษทั จัดการจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หกั เงิน
จากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อนั้น ซึ่งผูส้ ั่งซื้อสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ในการซื้อครั้งแรก และสามารถนาสมุด
บัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็ นปัจจุบนั ได้ทุกวันทาการ ที่ บลจ.อีสท์สปริ ง
หากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ต้องการเอกสารเพื่อเก็บ ไว้เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
ผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื้ อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษทั หลักทรัพย์เดียวกัน ผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหนี้กบั บริ ษทั ไม่ได้
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็ จภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หมายเหตุ

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** รายการซื้ อที่ ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสั่งไว้เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทั้งนี้
เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี้
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริ ง
3. คาสั่งขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้าหน้าที่ศนู ย์ที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษทั จัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านั้น)
มูลค่าขั้นต่าในการขายคืนแต่ละครั้ง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1 บาท ขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ ง
ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน
1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่ วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100
หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณี ที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษ ัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวัน
ดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุ ณากรอกใบ
คาสั่งขายโดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ตอ้ งการจะได้รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายให้ชดั เจน
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ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ บลจ.อีสท์ สปริง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคาขอใช้บริ การธุ รกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้รับรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
สาหรับใช้บริ การดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
** โดยสามารถขายเป็ นจานวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน
หรื อมูลค่าอื่นๆ ที่บริ ษทั จัดการจะแจ้งในอนาคต
ขายผ่านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นงวดๆ งวดละเท่ าๆ กัน โดยกาหนดคาสั่งขายหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ ตของบริ ษทั จัดการ หรื อด้วยวิธีการอื่น ที่ อาจมี ข้ ึ นในอนาคต หรื อติ ดต่ อ
สอบถามได้ที่บริ ษทั จัดการ คาสั่งซื้ อคืนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้อยเท่านั้น ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถรับคาสั่งรับซื้ อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว
โดยไม่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต บริ ษทั จัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคาสั่งรับซื้ อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่
นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสั่งรับซื้ อ
คืนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
ในกรณี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุ ทธิ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่ บันทึ กไว้ใ นระบบข้อมูลของนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน บริ ษทั
จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของนาย
ทะเบียน

ขายผ่านเจ้ าหน้ าทีศ่ ูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะให้บริ การนี้ เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครั้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุ ทธิ ที่ตอ้ งการจะได้รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** กรณี ที่สั่งขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสั่งขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
ข้ อมูลกองทุนรวม
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การรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคาสั่งที่ระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่
แจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการ ซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด
บลจ.อีสท์สปริ ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ง
ไว้ ภายใน 2 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายสามารถดาเนินการได้
นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.อีสท์สปริ ง จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนาเช็คเข้าบัญชีหรื อตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 2 วัน
ทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายสามารถดาเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร
 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ.อีสท์สปริ ง จะออกเช็คในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ ี่ให้ไว้ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภายใน 4 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ตโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้อง
ระบุไว้ในใบคาสั่งขายให้ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริ ง โทร. 1725 หรื อผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืน
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ท ราบล่วงหน้าใน บลจ.
อีสท์สปริ ง หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษทั จัดการ และสานักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน และสาขา
หรื อช่องทางอื่น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุน อีกกองหนึ่ ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องทาการเปิ ดบัญชี กองทุน
ปลายทางก่อน
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บริ ษ ทั จัดการจะดาเนิ น การการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น โดยใช้ห ลักการ การขายคื น หน่ วยลงทุ น ของกอ งทุ น กองหนึ่ ง
(กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้าวันรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วนั ทาการดังกล่าว
เป็ นหยุดทาการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทาการซื้ อ
ขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็ วที่สุด เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่
เกินระยะเวลาการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กาหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั บเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนดังนี้
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริ ง
3. คาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านั้น)

มูลค่าขั้นต่าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

1 บาท ขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาในการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ออก
มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ ใช้ค านวณราคารั บซื้ อคื น หน่ วย
ลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิ้งและปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขาย
คืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่ วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดย
ปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู ถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ งบริ ษทั
จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หาก
ในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้ อ ย 1 วัน ก่ อ นวัน ด าเนิ น การดังกล่ าว) โดยติ ด ประกาศดัง กล่ าวไว้ที่ ที่ ท าการของบริ ษ ัท จัด การและ
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ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการกาหนด
สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนจาก
กองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ บลจ.อีสท์ สปริง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคาขอใช้บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
สาหรับใช้บริ การดังกล่าวแล้ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการได้ตลอด 24
ชัว่ โมง** โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สาม
ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษทั จัดการจะแจ้งในอนาคต
สับเปลี่ยนผ่านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุ นอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ ตของบริ ษ ัทจัด การ หรื อ วิธีการอื่ นที่ อาจมี ข้ ึ นในอนาคต หรื อติ ดต่ อ
สอบถามที่บริ ษทั จัดการ
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อ
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุน
ที่ตอ้ งการสั่งสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่
ของสัปดาห์หรื อของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่ตอ้ งการทารายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุ
ว่าจะเลือกให้ทารายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่ตอ้ งการในกรณี ที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของ
บริ ษทั จัดการ
ค าสั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ หรื อ ค าขอยกเลิ ก จะมี ผ ลภายหลัง จากที่ มี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เรี ยบร้อยเท่านั้น ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกโดยไม่ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริ ษทั จัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่
นายทะเบี ยนเพื่ อ บัน ทึ กข้อ มู ล ในระบบคอมพิ วเตอร์ ภายใน 2 สั ป ดาห์ นับ จากวัน ที่ ยื่น ค าขอท ารายการค าสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
สับเปลี่ยนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะให้บริ การนี้ เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครั้ง
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริ ง หรื อผูส้ นับสนุ น
เพื่อเปิ ดบัญชี กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชี กองทุนปลายทางด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริ ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ น การขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่
ระบบ คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** กรณี ที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการ
ถัดไป
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
A : บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
▪ บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
▪ บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกีย่ วกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
ข้ อมูลกองทุนรวม
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การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมี คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รับการ ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่ อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ ส่งคาสั่งขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
1.การดาเนิ นการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ด้ วยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิ บัติตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี ความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็ น ชอบของผูด้ ู แลผลประโยชน์ แล้ว ซึ่ งให้กระท าได้ไม่ เกิ น 1 วัน ท าการ เว้น แต่จะได้รับการผ่อ นผัน เวลาดังกล่ า วจาก
สานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
ข้ อมูลกองทุนรวม
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(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุดงั กล่าว
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน แก่ผูล้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถด าเนิ น การรู ้ จักลู กค้า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็จจริ งเกี่ ยวกั บ ลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม การจัด การ
กองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อคาสั่งขาย
คืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสัง่ ขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื้อคืน ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
วันทาการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
ข้ อมูลกองทุนรวม
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(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซื้ อคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่ง
ขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรั บคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน บริ ษ ัทจัดการอาจหยุด
คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ
หรื อ ค าสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ในช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษ ัท จัด การพบว่ า ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้อ ง และผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้
ในการซื้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุด
รับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิ น 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมื อการบริหารและจัดการความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management
Tools) สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องของกองทุ นในปั จจุบัน อัน ได้แก่ การปรั บมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ ด้วยสู ตรการคานวณที่ สะท้อนต้น ทุ นในการซื้ อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี้
สาหรับในอนาคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุ นรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่ อนการขายคืน หน่ วยลงทุ น
ข้ อมูลกองทุนรวม
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(notice period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของ
บริ ษทั จัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เครื่ องมื อเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทา
การที่มีการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึ ง การปรั บมูลค่าหน่ วยลงทุ น (NAV per Unit) ที่ ใช้ในการคานวณราคาซื้ อขายหน่ วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่ อ
สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น
การซื้ อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ ตลาดของทรัพย์สินมี ความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์ อื่นที่ ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่
และหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ
-

“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่ สะท้อนต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุน รวมมีมูลค่าซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ เกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้

• กองทุนรวมทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณา
เลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุ ล พิ นิ จ ของบริ ษ ัท จัด การ โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้ อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับ
ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ข้ อมูลกองทุนรวม
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3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่ และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจ จัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่เกินอัตรา
สู งสุ ดที่กาหนดไว้ในโครงการ
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการ
ใช้เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อ
หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่ วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษทั จัดการ
กาหนด โดยที่มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ข้ อมูลกองทุนรวม
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▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคื น หน่ วยลงทุ น (Redemption Gate) หมายถึ ง การกาหนดระดับ การรั บ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
- กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่
บริ ษทั จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่ วนของมูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน
คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่ วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลัง
ของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ
ได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วัน
ทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
ข้ อมูลกองทุนรวม
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• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึ งเปลี่ ยนแปลง gate period ได้ตามดุ ล ยพิ นิจของบริ ษ ัท
จัด การ แต่ ไ ม่ ต่ า กว่ า Redemption Gate ขั้น ต่ า ที่ ร ะบุ ใ นโครงการ และไม่ เกิ น Gate period สู ง สุ ด ที่ ร ะบุ ใ นโครงการ ทั้ ง นี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ในส่ วนที่ เหลือได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น

การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์ อาจจะไม่
ปกติ โดยบริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมี การไถ่ถอนมากกว่า
Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
▪ การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุ นรวมจะปฏิ บัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ข้ อมูลกองทุนรวม
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▪

การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุ นรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ สามารถขอรับหนังสื อ
ชี้ ชวน คู่มือผูล้ งทุน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ /หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ ทาการทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทาการซื้ อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) โดยนาส่ ง
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้ดงั นี้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
สรุ ปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
▪ ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสาร

หลักฐานตามที่นายทะเบียนกาหนด
▪ ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
▪ ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้ อน
และผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสื อรับรองสิ ทธิใน
ข้ อมูลกองทุนรวม
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หน่วยลงทุนทางไปรษณี ยแ์ ก่ผโู ้ อนและผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอน
หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสัง่ ซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้าน
ภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
2. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
3. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความ
เสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ
กฎหมายอืน่ ทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ จาก
ช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดย
บริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด ภายในวันทาการถัดไป ในหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ้น และ/หรื อทาง Website ของบริ ษทั จัดการ
https://www.eastspring.co.th
(ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็น
เหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ประกาศล่วงหน้า)
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
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Q : กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อ
นายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษ ัท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น อาจมอบหมายให้ ผูส้ นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การแต่ งตั้งเป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการหรื อนาย
ทะเบียน
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
▪

ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นับ
คะแนนเสี ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณี ที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

▪

หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่ วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น บริ ษทั จัดการจะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่

Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้
สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่ างไร
A : ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อโดย
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ https:// www.eastspring.co.th และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริ ษทั จัดการ
Q : กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธกี ารร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธี
เข้ าสู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
• บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ไม่มี –

ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 25

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
Q : ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมีรายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การ
บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
A : ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวมสองบริ ษทั
เข้าด้วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
ที่ต้งั ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน โทร. 1725
Email : contactus.th@eastpring.com
www.eastspring.co.th
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. คุณเวนดี้ ลิม ฮวี ชิง
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่ อผู้บริหาร ดังนี้
1. คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์
2. คุณพงษ์พนั ธุ์ สุ ขยางค์
3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
4. คุณ Phanindra Prabhala
5. คุณนฎา
อิบรานันท์
6. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน
7. คุณยิ่งยง
เจียรวุฑฒิ

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายช่องทางการจัดจาหน่ายและธนบดีธนกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายจัดการลงทุน

รายชื่ อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้
1. คุณยิง่ ยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
3. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กาจร
6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริ หารเงิน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริ หารเงิน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน ตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน อสังหาริ มทรัพย์
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7. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
8. คุณพรศจี วรสุ ทธิพิศิษฏ์
9. คุณพงษ์พนั ธุ์ สุ ขยางค์

ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง

รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
- 2539 ปริ ญญาโท การเงิน
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
ศาสตร์ (นิดา้ )
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- 2536 ปริ ญญาตรี
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บริ หารธุรกิจ
- 2552 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2551 – 2552 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน) ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายจัดการลงทุน
- 2549 – 2551 บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซิมิโก้
จากัด ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ าย
จัดการลงทุน
- 2547 – 2549 บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์
ดีน จากัด ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการ
ลงทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุน
- 2544 – 2547 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
นางสาวพรศจี วรสุ ทธิพิศิษฎ์
- 2550 ปริ ญญาโท การเงิน
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
- 2547 ปริ ญญาตรี
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
เศรษฐศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2552 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน
- 2550 - 2552 บริ ษทั หลักทรัพย์
ข้ อมูลกองทุนรวม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่บริ ษทั
จัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้ และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริ หารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสารทุ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

ข้ อมูลกองทุนรวม

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยง
- 2552 ปริ ญญาโท Financial - กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
Management Rotterdam
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
School of Management,
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
Erasmus University
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2548 ปริ ญญาตรี
- 2562 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ภาษาอังกฤษ)
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงทุน
- 2558 - 2562 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน พริ นซิเพิล จากัด
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
- 2557 - 2558 บริ ษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ จากัด ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
- 2550-2551 บริ ษทั ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จากัด นักวิเคราะห์อาวุโส
- 2548 – 2550 บริ ษทั ต้นสน
แคปปิ ตอล จากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
นคร
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- 2564 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
- ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
สาขาบัญชี
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา - 2559 - 2564 บริ ษทั หลักทรัพย์
ธิราช
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด ผูจ้ ดั การกองทุน
อาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา

หน้ า 28

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด

ติ ด ตามภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ทุน และตลาดอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

ข้ อมูลกองทุนรวม

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
- 2553 - 2559 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
จัดการลงทุน
- 2552 - 2553 ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชานาญ
การส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุ งไทยเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายซื้อขายหลักทรัพย์
- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส
- 2536 ปริ ญญาโท การเงิน - กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
ศาสตร์
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- 2532 ปริ ญญาตรี
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บริ หารธุรกิจ
- 2560 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- 2545 - 2560 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2542 – 2545 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน
- 2537 ปริ ญญาโท MBA,
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
Seattle University
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
- 2535 ปริ ญญาตรี บัญชี
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ประวัติการศึกษา
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษทั จัดการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้ และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริ หารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
และกาหนดกลยุทธ์การลงทุน
ภายใต้กรอบการลงทุนที่

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

ข้ อมูลกองทุนรวม

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(การเงิน) New York
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- 2556 - 2564 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ, สายการลงทุน
- 2550 - 2556 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จากัด SVP, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- 2546 - 2550 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกองทุน
ต่างประเทศ
- 2546 - 2562 กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบข.)
- 2559 - 2562 ผูอ้ านวยการ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
- 2548 - 2559 ผูอ้ านวยการ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารตราสารหนี้
- 2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนี้และ
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
- 2544-2546 ผูจ้ ดั การกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ยูโอบี
- 2542- 2544 Treasury
Department , Standard Chartered
Bank
- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสารทุ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข

นางรัชนิภา พรรคพานิช

นายศตนนท์ ทัน

ข้ อมูลกองทุนรวม

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
ฝ่ ายบริ หารเงินสารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
มหาวิทยาลัย
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- CFA level I
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
- รักษาการผูจ้ ดั การกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุนธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผูจ้ ดั การกองทุนบลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต
- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
St. Louis University, USA
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส 1
บลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่บริ หารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซ้ือขายตราสาร
หนี้ไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุนบลจ.ธนชาต
- ผูช้ ่วยผูช้ านาญการธนาคาร
กรุ งเทพจากัด(มหาชน)
- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
Inter Business Management หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
(Eng)) University of Surrey สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- CISA I
ผูจ้ ดั การกองทุน
- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader (Equity & TFEX)
ประวัติการศึกษา
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี้

ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
ตราสารหนี้

ผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

- ปริ ญญาโท Msc. Finance,
Thammasat University
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Level 1
- CISA Level 1

นางสุ วลั ลี ศิริสมบัติยืนยง

- 2549 ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
KTB
- Institutional Sale Phillip
securities
- Institutional Sale Trinity
securities
- Relationship Manager
(Corporate Banking) UOB
- Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
ผูจ้ ดั การกองทุน
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์ ฝ่ ายตราสารทุน
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
- 2564 -2565 ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.ธนชาต
- 2561 EQUITY FUND
MANAGER, SCBAM
- 2558 EQUITY ANALYST,
SCBAM
- 2554 VALUATION &
BUSINESS MODELING
CONSULTANT,
ERNST&YOUNG
CORPORATE SERVICES
LIMITED
- กรกฎาคม 2565
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน
- 2563-2565
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน
- 2549-2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะ
ตลาดการเงิ น และตลาดตรา
สารห นี้ เพื่ อใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุ น
แ ล ะ ด าเนิ น ก าร ล งทุ น ให้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ แ ละตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

นายวีรชัย จันเป็ ง

นางสาวเชาวนี แก้วมณี เอี่ยม

ข้ อมูลกองทุนรวม

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
ทหารไทย จากัด
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
- 2550 ปริ ญญาโท
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
บริ หารธุรกิจ
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
- 2543 ปริ ญญาโท
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศ
มหาวิทยาลัย
ไทย) จากัด
- 2541 ปริ ญญาตรี
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์
ลงทุนตราสารทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559-2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ
- CFA
จากัด
หัวหน้าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554-2559 บลจ. กสิ กรไทย
จากัด
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการการ
ลงทุนตราสารทุน
- 2552-2554 บล. ภัทร จากัด
- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายค้า
หลักทรัพย์
- 2546-2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายค้า
หลักทรัพย์
- ปริ ญญาโท M.Sc. in
- กรกฎาคม 2565 บริ ษทั
Financial Investment and
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์
Risk Management (FIRM)
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
(Distinction, International
ผูจ้ ดั การกองทุน
Program) The National
- 2559-2565 Senior Fund
Institute of Development
Manager บลจ. ทิสโก้ จากัด
Administration (NIDA)
- 2559 Fund Manager บลจ.
- ปริ ญญาตรี B.A. Finance
วรรณ จากัด
(Honor, International
- 2556-2559 Fund Manager
Program) Thammasat
บล. ไอวี โกลบอล จากัด
University
(มหาชน)
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
- 2556 Fund Manager
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุ ทยั ธรร บล. เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จากัด
ประวัติการศึกษา
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

ผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

ผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
มาธิราช
- CFA Level II

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิ ชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิ ชย์
จากัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

Q : รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มีข้อความ
ว่า รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ

บริษัท

เบอร์ โทรศัพท์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัง่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลธ์ เมจิก จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

02-292-4352
0-2217-8852
0-2658-8951
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
0-2680-1383
0-2305-9442
0-2670-8649
0-2695-5847
0-2658-5800 ต่อ 808
0-2638-5626
0-2299-8170
0-2658-9233
0-2763-7525
0-2680-5061
0-2861-5508, 0-2861-4920 ต่อ 622
0-2273-2189
0-2648-1718
0-2009-8889
02-026-5100 กด 1
0-2299-1111

หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ข้ อมูลกองทุนรวม
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 02-838-1800
รายชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนด้วย
ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารทหารไทย ธนชาต หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
www.eastspring.co.th
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
(1) ความเสี่ ยงจากตลาด (Market Risk) ได้แก่ความเสี่ ยงที่เกิดจากราคา หรื อผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่ องจากความผันผวนของค่าเงิน
อัตราดอกเบี้ย การเมือง เป็ นต้น โดยตามหลักการทัว่ ไปความเสี่ ยงของตลาดอาจลดลงได้หากมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย
ตัวที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
(2) ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) ได้แ ก่ โอกาสที่ ร าคาของตราสารที่ ก องทุ น ลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการมีแนวทางในการบริ หารความ
เสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรื อที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงิ น
การคลัง สภาพคล่องในระบบเป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัดสิ นใจ
ลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่ วนหนึ่งของความเสี่ ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร (Market
Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปั จจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกาหนดสัดส่ วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ ม่ สามารถชาระดอกเบี้ย
และ/หรื อ คืนเงินต้ นได้ (Default Risk/Credit Risk) ได้แก่ โอกาสที่ราคา หรื อผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสาร ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร เป็ นต้น และโอกาสที่ ผู ้
ออกตราสารแห่ งหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงิน
ต้นของผูอ้ อกตราสาร และ/หรื อ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรื อ ผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นต้น

ข้ อมูลกองทุนรวม
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(3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรื อขาย ตราสารที่ถือครองอยู่
ในราคา จานวน และระยะเวลา ที่ ตอ้ งการได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึ งถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสาร
ประเภทต่าง ๆ ก่ อนการตัด สิ น ใจลงทุ น และติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยสาคัญ เพื่ อกาหนดสั ดส่ วนการลงทุน ในตราสารให้
เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
(4) ความเสี่ ยงของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์จานวนน้อยกว่าและมีการ
กระจายการลงทุนต่ากว่ากองทุนตราสารทุนทัว่ ไป และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กองทุนจึงอาจมีความผันผวนสู งกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และการลงทุนของ
กองทุนจะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของกองทุน คือการที่ผลู ้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้ นจากการที่ กองทุ นไปลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยง ทั้งนี้ การลงทุ นในสัญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ ยงของกองทุนได้ท้งั หมด
ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2
หน่วย CIS
ไม่เกิน 10%
3

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อ
สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบfiling
4.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 36

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสู ง
กว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ใดจะสู งกว่า
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอย
(1) 10% หรื อ
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ขายใน SET)
benchmark + 5%
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุน้ ของบริ ษทั
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1
5.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรื อ
คู่สัญญา (issuer rating) อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.7.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ดังนี้
5.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET)
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 5.6.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

ไม่เกิน 15%

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้า ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
เป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
อัตราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ น ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)

2

ทรัพย์สินดังนี้
ข้ อมูลกองทุนรวม

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี (หรื อในรอบอายุกองทุนสาหรับ
กองทุนที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี )
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุ
โครงการ หรื ออายุสัญญาคงเหลือน้อย
กว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุท้งั โครงการหรื ออายุ
ทั้งสัญญามากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้ อ

3
4
5
6
7

8

ประเภททรัพย์สิน
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน
ที่
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
reverse repo
Securities lending
หน่วย CIS
หน่วย Property
Total SIP ซึ่งได้แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุนที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/
หรื อผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/ unrated)
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง (Hedging)

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1
หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมี
จานวนหุน้ ของบริ ษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์)
2
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ของผูอ้ อกรายใดราย 2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ นทางการเงิ น (financial
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ใ นงบ
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อก
ตราสารมี ห นี้ สิ นทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ถ ัด ไปและยังไม่ ป รากฎในงบการเงิ น ล่ าสุ ด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามงบการเงิ น ล่ าสุ ด ด้วยก็ได้โ ดยข้อ มู ล
หนี้ สิน ทางการเงิน นั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่ มีการเผยแพร่ เป็ น
ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 39

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta

ข้ อ

3

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
การทัว่ ไป
และในกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่ าสุ ด ให้
ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี
ที่ ผู ้อ อกตราสารได้ มี การยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิ จ ารณ าเป็ น ราย
โครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ใ นระดับ ต่ ากว่ า investment
grade หรื อไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น
ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง
เว้น แต่ กรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารได้มี การยื่ น แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ บุคคล
ตาม 1. – 9.)
- ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่ วยนั้น เว้น แต่ เป็ นหน่ ว ย infra ของกองทุ น ที่ มี ล ักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของกองทุ น
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุน
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ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
แสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

2563
0.535%
ยกเว้น
-

เรียกเก็บจริง
2564
2565
0.535%
0.535%
ยกเว้น
ยกเว้น
เรี ยกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมใน
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะ
ไม่เรี ยกเก็บซ้ าซ้อน

ไม่เกิน 2.140%
ไม่เกิน 2.140%
- กรณี กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง :
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
- กรณี กองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
: อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
ไม่เกิน 53.50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย หรื อตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
ไม่มี
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.140%
ไม่เกิน 0.064%
ไม่เกิน 0.134%
ไม่เกิน 0.872%
ไม่ เกิน 3.210%

2563
1.604%
0.021%
0.134%
0.016%
1.775%

เรียกเก็บจริง
2564
1.602%
0.021%
0.133%
0.022%
1.778%

2565
1.604%
0.021%
0.134%
0.020%
1.779%

หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading cost)*

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)
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0.161%

2564
0.647%

2565
0.652%

2563
0.53

2564
1.66

2565
1.78
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่ อหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธนาคาร
TISCO
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)
วัสดุก่อสร้ าง
DCC
บริ ษทั ไดนำสตี้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ

TRIS

FITCH

S&P

วันครบ
กาหนด
Moody's

จานวน
หน่ วย (พัน
หน่ วย)/

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูลค่ า
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ ทรั พย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

722.80

870,550.70
866,127.50
71,195.80
71,195.80

100.00
99.49
8.18
8.18

870,550.70
866,127.50
71,195.80
71,195.80

97.38
96.89
7.96
7.96

13,490.70

39,932.47
39,932.47

4.59
4.59

39,932.47
39,932.47

4.47
4.47

บริ ษทั ซี .พี. ออลล์ จำกัด (มหำชน)

1,176.50

176,521.45
73,531.25

20.28
8.45

176,521.45
73,531.25

19.75
8.23

RS

บริ ษทั อำร์เอส จำกัด (มหำชน)

3,593.70

66,483.45

7.64

66,483.45

7.44

MAKRO

บริ ษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

907.00

36,506.75

4.19

36,506.75

4.08

225.10

81,196.25
49,747.10

9.33
5.71

81,196.25
49,747.10

9.08
5.56

411.10

31,449.15

3.61

31,449.15

3.52

1,519.60

31,829.42
17,779.32

3.66
2.04

31,829.42
17,779.32

3.56
1.99

515.60

14,050.10

1.61

14,050.10

1.57

5,086.80

58,498.20
58,498.20

6.72
6.72

58,498.20
58,498.20

6.54
6.54

1,157.80

54,706.05
54,706.05

6.28
6.28

54,706.05
54,706.05

6.12
6.12

1,957.20

116,790.14
49,419.30

13.42
5.68

116,790.14
49,419.30

13.07
5.53

938.15

28,848.14

3.31

28,848.14

3.23

1,195.00

24,736.50

2.84

24,736.50

2.77

บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)

266.40

13,786.20

1.58

13,786.20

1.54

บริ ษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด
(มหำชน)

2,497.10

36,929.62
28,466.94

4.24
3.27

36,929.62
28,466.94

4.13
3.18

2,549.00

8,462.68

0.97

8,462.68

0.95

206.30

8,767.75
8,767.75

1.01
1.01

8,767.75
8,767.75

0.98
0.98

26,687.50

3.07

26,687.50

2.99

พาณิชย์
CPALL

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ADVANC บริ ษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหำชน)
INTUCH บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
TTW
บริ ษทั ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)
BAFS

บริ ษทั บริ กำรเชื้ อเพลิงกำรบินกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน)

สื่ อและสิ่ งพิมพ์
ONEE
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
(มหำชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
ASK
บริ ษทั เอเซียเสริ มกิจลิสซิ่ ง จำกัด
(มหำชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
SAPPE
บริ ษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
MINT
TU
M
การแพทย์
PR9
CHG

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ จำกัด
(มหำชน)
ประกันชีวิตและประกันภัย
BLA
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่ อหลักทรัพย์

SCGP

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ

TRIS

FITCH

S&P

วันครบ
กาหนด
Moody's

บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SPALI
บริ ษทั ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
SC

บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

BRI

บริ ษทั บริ ทำเนีย จำกัด (มหำชน)

AMATAV บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหำชน)
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
NETBAY บริ ษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

จานวน
หน่ วย (พัน
หน่ วย)/

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
(พันบาท)

427.00

26,687.50

3.07

26,687.50

2.99

3,379.20

163,072.84
77,045.76

18.73
8.85

163,072.84
77,045.76

18.24
8.62

12,601.90

50,155.56

5.76

50,155.56

5.61

2,233.80

29,709.54

3.41

29,709.54

3.32

832.70

6,161.98

0.71

6,161.98

0.69

184.30

4,423.20
4,423.20
4,423.20

0.51
0.51
0.51

4,423.20
4,423.20
4,423.20

0.49
0.49
0.49

24,386.99

2.73

24,386.99
24,386.99

2.73
2.73

(975.58)
5,296.46
(6,272.03)

(0.11)
0.59
(0.70)

893,962.11

100.00

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

F1+(tha)*

BBB+* Baa1*

24,383.44

สิ นทรัพย์ อื่นและหนีส้ ินอื่น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนีส้ ิ นอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ * อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูลค่ า
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ ทรั พย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

870,550.70

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

24,386.99

2.73%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

-

-

24,386.99

2.73%

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือบริ ษทั เงิ นทุน
เป็ นผูอ้ อก/ผูส้ งจ่
ั ่ าย/ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั อาวัล/ผูส้ ลักหลัง/ผูค้ าํ้ ประกัน

รวม
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่ ริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
AAA(tha)
AAA
AA(tha)
AA
A(tha)
A
BBB(tha)
BBB
BB(tha)
BB
B(tha)
B
CCC,CC,C(tha)
C
DDD,DD,D(tha)
D

ความหมายของเรทติง้
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
(Investment grade bonds)
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
(Speculative Grade Bonds)
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
T1
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F1
แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ยิ่งขึ้น
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
T2
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F2
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา
T3
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
F3
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
T4
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
B
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
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) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน "กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta"
ย้อนหลัง

T-Prime Low Beta1
ดัชนีมาตรฐาน 2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย
(บาท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง
1

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

1 พ.ย. 64
ถึง
1 ก.พ. 65

1 ส.ค. 64
ถึง
1 ก.พ. 65

1 ก.พ. 64
ถึง
1 ก.พ. 65

-1.20
3.11
12.4339

2.36
10.36
12.0008

19.18
15.65
10.3077

ย้อนหลัง
3 ปี

1

1 ก.พ. 62
ถึง
1 ก.พ. 65

0.47
3.34
12.1122

ย้อนหลัง
5 ปี

1

1 ก.พ. 60
ถึง
1 ก.พ. 65

ย้อนหลัง
10 ปี

ถึง
1 ก.พ. 65

1.95
4.23
11.1543

หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน 1

1

2 ก.พ. 59
ถึง
1 ก.พ. 65

-

3.49
7.68
10.0000

คาเตือน / ข้ อแนะนา
 กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta เป็ นนิติบุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์ สปริ ง
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนเปิ ดธนชาต Prime Low Beta ไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด ลงทุนใน
หลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ รับการแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าว
ได้ ที่บริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected person) ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อทีบ่ ริษทั จัดการจะสามารถกากับและดูแลการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรื อโดยผ่ าน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th และผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคื นที่ได้ รับการแต่ งตั้งจาก
บริษัทจัดการ
 บริ ษัทจัดการและ/ หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิม่ เติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมาย
หรื อตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่ อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทั้งนี้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ
หรื อการสั่ งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้ จัก
ตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า
(CDD) ให้ บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การฟอกเงินดังกล่ าว บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้ องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิ ดบัญชี เพื่ อใช้ บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบัน เป็ นระยะๆ รวมทั้งการ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต Prime Low Beta
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Prime Low Beta Fund
ชื่อยอโครงการ : T-PrimeLowBeta
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อเสนอการลงทุนซึ่งเนนลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) คอนขางตํ่า
(Low correlation to the SET Index (low beta)) แกผูลงทุน
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารแหงทุนที่เปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) คอนขางตํ่า (Low correlation to the SET Index (low
beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักทรัพยที่มีคา Beta เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไมเกิน 0.85
2. หลักทรัพยที่มีคา Beta เฉลี่ยยอนหลัง 1 ป ไมเกิน 0.85 โดยลงทุนไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3. กรณีหลักทรัพยตามขอ 1 มีคา Beta เฉลี่ยยอนหลัง 3 ปเกิน 0.85 หรือหลักทรัพยตามขอ 2 มีคา Beta เฉลี่ยยอนหลัง 1 ปเกิน 0.85 จะ
ดําเนินการแกไขภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทุน โดยไมถือวาปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่เกิดเหตุการณตอไปนี้ โดยไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ
(3.1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการ
คาดการณภาวะตลาดทําใหหลักเกณฑการลงทุนขางตนขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะกอความเสียหายใหแกกองทุนโดยรวม
(3.2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมไดหรือเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก
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สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และ/หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) หนวยลงทุนกองโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน ในกรณีที่
หลักทรัพยปรับตัวลดลงโดยไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ รวมถึง
ตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมได
รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) ยกเวน
กรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
(Investment grade) หรือเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Securities) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
ลงตํ่ากวา Investment grade หรือยกเลิกการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Delisted) เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเวน หรือ ผอนผัน ใหดําเนินการเปนอยางอื่น
ได

เงื่อนไขอื่น
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุนที่เปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

• ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิก ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 350,000,000.0000 หนวย
หน้า 2 / 15

กองทุนเปดธนชาต Prime Low Beta
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
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 :
ไมมี
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
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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
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
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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

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
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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

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
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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
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
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• 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
• 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
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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

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
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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
• 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
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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
• 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
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(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
(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
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(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
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 : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
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- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยาง
ทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตอง
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จัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
ในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุน
รวมตองไดรับมติพิเศษ
ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

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
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:
02-838-1800 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 คุณสมบัติของผูดูแลผล
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 :
หน้า 2 / 18

กองทุนเปดธนชาต Prime Low Beta
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-4703200
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 จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
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 :
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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 02470-3200
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 :
ไมมี
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
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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
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด2. 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. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
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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 :
ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปน ผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
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) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
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(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
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
หน้า 11 / 18

กองทุนเปดธนชาต Prime Low Beta
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
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
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
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
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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
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
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไมมี
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
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(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟดเดอร
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
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จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9. 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
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กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
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
(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
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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
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
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
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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