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กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China
Opportunity (USD) ในรู ปของสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity อาจ
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนันผู
้ ้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับ
เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุน
อาจพิจ ารณาลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เ กี่ ยวข้ องกับ อัตราแลกเปลี่ ยน (FX
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมี ความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ทหารไทย China Opportunity เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ไม่สามารถดารงสินทรัพย์ส ภาพคล่องได้ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อให้ ส อดคล้ อ งและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ข องนิ ติ บุค คลที่ ก องทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ทา
ธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพ ย์
ผู้ออกหลักทรัพ ย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เกี่ยวข้ องของกองทุนดัง กล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย China
Opportunity เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน
(ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้ อง
หรือตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าวตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ อง
ความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่ น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
TMB China Opportunity Fund (ชื่อย่อ: TMBCOF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

29 กันยายน 2557

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

:

13 ตุลาคม 2557

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุน รวมหน่ ว ยลงทุน (Feeder Fund) ที่ ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ที่ เ ป็ นตราสารทุ น
ต่างประเทศ(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master
Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1- acc ในอัตราส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริ หารจัดการโดย UBS Asset Management (Hong
Kong) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีใ้ นประเทศที่มีอายุของสัญญา หรื ออายุของตราสารต่ากว่า 1 ปี
โดยวัต ถุป ระสงค์ สารองไว้ เพื่ อ การดาเนิน งาน หรื อ รอการลงทุน เพื่ อ สภาพคล่ อ ง และบริ ษั ท จัด การจะลงทุน ในเงินฝาก
ต่างประเทศ ทังในรู
้ ปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทังลงทุ
้ นในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
จะอยู่ในรูปของเงินสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดยกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณี
ที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่
น้ อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พย์ หรื อธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยจะคานึงถึงความมัน่ คง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ น
สาคัญ
อย่างไรก็ตาม สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structure
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณี ที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/
หรื อได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ ต่ า งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ การลงทุน เช่ น การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุ น UBS (Lux)
Equity Fund – China Opportunity (USD) ได้ หรื อในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS
(Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่ นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานาน หรื อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี ้วัด(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการ
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรง
ตามความเห็ น ของหน่ วยงานที่ กากับดูแลกองทุน ต่ างประเทศหรื อ มีก ารเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบที่ อาจส่ งผลต่อการ
ดาเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทัง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนิน งานเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
Master Fund แทนกองทุน Master Fund เดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จดั ตั ้งกองทุน สานักงาน ก.ล.ต.กาหนดให้ ในกรณีที่กองทุนเป็ น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้ องเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็ นหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ทังนี
้ ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกโครงการ
และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซื ้อ หรื อขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทาการ และจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ต่อไปนี ้ และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งเหตุการณ์ เกิดขึน้ ดังกล่าวให้
สานักงาน ก.ล.ต.ทราบ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์
นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรั กษาผลประโยชน์ของผู้ ถื อหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ
(2.1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรื อกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใน
ภาวะตลาดหรื อการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้ หลักเกณฑ์การลงทุนข้ างต้ นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิหรื อ
จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม
(2.2) หรื อในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรื อเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอก หรื อเหตุอื่นใดที่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2.3) หรื อกรณีเกิดเหตุที่ทาให้ กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่เป็ น Master Fund ได้ อีกต่อไป หรื อ
กรณีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรื อทาให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรื อกองทุน
3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริษัทที่
มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้ อย
ละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ เพื่อให้ อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริ ษั ทที่มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)
และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอตั ราส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ทังนี
้ ้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดาเนินการภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ที่รับทราบข้ อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริ ษัทที่มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)
และตราสารหนี ท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) เกิ น ร้ อยละ 15 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน
ต่างประเทศ ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควรที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศข้ างต้ น มีผลหรื อมีแนวโน้ มทาให้ การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยใน
รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีนโยบายใกล้ เคียงกับกองทุนเดิม และ
ตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริ ษัทเห็นว่าการย้ ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

-5-

ดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมีแนวทาง
ให้ ดาเนินการได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการ
จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและ
สารองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
Master Fund แทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
ดังกล่าวที่กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทา
การใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(Master Fund) นัน้
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
4.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมลู ค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ นพร้ อมแนวทางการ
ดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทัง้ นี ้ แนวทางการดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุน ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน
เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
4.2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 4.1 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตามที่ประกาศกาหนด
4.3 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ 4.2 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้ องยื่นความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์มาเพื่อ
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4.4
4.5

ประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการ
พิจารณาผ่อนผัน
รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ ว
เสร็จ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้
และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุ น Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
Master Fund แทนกองทุนเดิม หรื อในกรณีที่เลิกกองทุน จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินในต่างประเทศ
(offshore investment)โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
รายละเอียดกองทุนหลัก : UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ซึง่ บริหารและจัดการโดย UBS Asset
Management (Hong Kong) Limited.ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อ
: UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีการลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุน
ของบริษัทที่มีภมู ิลาเนา หรื อมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน
Class
: I-A1- acc
ISIN Code
: LU1017642064
Bloomberg Code
: SBCEIA1 LX
วันจัดตัง้ กองทุน (Inception Date)
: 15 พฤศจิกายน 2539
วันจัดตัง้ Share Class (Launch Date)
: 29 มกราคม 2557
สกุลเงินฐาน (base currency)
: เหรี ยญสหรัฐ (USD)
ตัวชีว้ ัด (Benchmark)
: MSCI China 10/40 Idx Net TR USD
(ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ดังกล่าวจะมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)
ผู้บริหารจัดการกองทุน (Investment Manager) : UBS Asset Management (Hong Kong) Limited.
ผู้รักษาทรัพย์ สินของกองทุน(Administrator and Depository) : UBS (Luxembourg) S.A.,
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)* : ร้ อยละ 0.96 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
แหล่ งข้ อมูล
: www.ubs.com/funds
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* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่
10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ น
จานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนันเมื
้ ่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
โอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity (Benchmark) :
- ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับ MSCI China 10/40 Idx Net TR USD ใน
รูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ดังกล่าวจะมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ าวผ่านการลงประกาศ
ในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิด
ของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 10,000 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 450 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุน
ควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
-สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น เพื่อแลกกับโอกาศที่ได้ รับผลตอบแทนมากกว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
-นักลงทุนประเภทตราสารทุน (หุ้น) ที่ต้องการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายความเสี่ยงของหุ้นของบริษัทที่มีภมู ิลาเนา
หรื อมีธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศจีน
กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
-นักลงทุนที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
-นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น
- ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทุกวันทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาทีจ่ ะ
สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ความผันผวนทางด้ านราคาของ UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมอินเทอร์ เน็ต ที่ www.eastspring.co.th
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
บัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการสานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง

วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการที่
สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

วันทาการซื ้อขาย

วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของทังบริ
้ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม

หมายถึง

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

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 1.50%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 1.50% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในปั จจุบนั

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียด
และข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และ
ยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สั่ง ซื อ้ ที่ มี บัญ ชี กองทุน อื่ นภายใต้ การจัดการของบริ ษัท จัด การแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุน เปิ ดทหารไทย China
Opportunity ได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว
หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
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ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด

2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุ
จานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สั่งซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อี สท์สปริ ง โดย.......................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื น)”
และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริการดังกล่าวแล้ ว
สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้
หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรี อยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
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ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษทั จัดการ(www.eastspring.co.th) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริการการวางแผนการลงทุน
อัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้
ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนีไ้ ด้ ทุกวันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษทั จัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ในการซื ้อครัง้ แรก
และสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการที่บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ
แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและทา
รายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อ
ขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้
เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คาสัง่ ขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
1.00 บาท ขึ ้นไป*
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ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์

มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทาการซื ้อขายหักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนบางแห่งที่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขายโดย
ระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ ในอนาคต หรื อติดต่อ
สอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ ปี รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลู กค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการของ
บริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
ทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
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หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ นวัน
ทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใด
มิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั
บริษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บริ ษัทจัดการ จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทา
การนับ แต่ วัน รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน (โดยมิ ใ ห้ นับ รวมวัน หยุด ท าการในต่า งประเทศของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่
คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ (ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัด
จากวันทาการซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บริษัทจัดการจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี) ในเขตสานัก
หักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่า งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่คาสั่งขายสามารถดาเนินการได้ ภายใน
ช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร
(ปั จจุบนั บริษัทจัดการ สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บริ ษัทจัดการ จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5
วันทาการนับแต่วันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุด ทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่
คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
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โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบคาสัง่
ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทั ง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวั น ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ าใน
www.eastspring.co.th หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
สาขา หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุน อี กกองทุน หนึ่ง (กองทุน ปลายทาง) ในการสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน จะต้ องท าการเปิ ดบัญ ชีกองทุน
ปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทหารไทย
China Opportunity ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทัง้ นี ้ กรณีที่วันทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซือ้ ขาย หรื อทารายการในวันทาการซือ้ ขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มูลค่าหน่วยลง ทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกินร้ อยละ 1.50*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
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หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ หน่วยลงทุน โดยคานวณเข้ าไปในราคา
ขาย หรื อราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อ
ติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการได้ ทกุ
วันทาการซื ้อขายของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “อีสท์สปริ ง” ภายใต้ เลขที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่ อ นท าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อท าการเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
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** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดยกรณีที่
วันทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป

ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
China Opportunity

หน่ วยลงทุน
ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

China Opportunity

การจ่ ายเงิน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุ ดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
(ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืน หน่วยลงทุนได้ภายใน 4
วันทาการซือ้ ขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี ้
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

China Opportunity

ธนรัฐ, ธนบดี,
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส ,ธนวัฒน์,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
หมายเหตุ :

กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
ธนวัฒน์
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

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

T*+2

T*

T*+1

China Opportunity

T

T*

China Opportunity

T

T*+2*

* ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)
T*
= วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* +1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
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T*+2* = สองวันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน หรื อประกาศใน www.eastspring.co.th หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการ ที่นอกเหนือจากตารางข้ างต้ น
บริษัทจัดการจะดาเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ทังนี
้ ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทา
การก่อนหน้ าวันรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง เว้ นแต่วนั ทาการดังกล่าวเป็ นหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน
ปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายของกองทุนปลายทางที่ถงึ เร็วที่สดุ เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (รายละเอียดในการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้ าดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางตามทีก่ าหนดไว้ ในโครงการกองทุนต้ นทาง
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Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรั บซือ้ คืน
ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ที่คานวณภายในวันทาการถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
6) บริ ษัทจัดการ ไม่รับเปิ ดบัญชีและ/หรื อไม่ให้ ทาธุรกรรมการซื ้อ (Subscription) รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
กองทุน (Switching in) สาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
1. บุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส
2. บุคคลที่พกั อาศัยในรัสเซีย เบลารุส
3. นิติบคุ คล องค์กร หน่วยงานใดที่จดั ตั ้งในรัสเซีย เบลารุส
4. ผู้ถือหน่วยรายใดที่มีการระบุผ้ รู ับผลประโยชน์ทอดสุดท้ ายที่เข้ าข่ายตามข้ อ 1. – 3. ข้ างต้ น
ยกเว้ น บุคคลที่มีสญ
ั ชาติประเทศที่เป็ นสมาชิก EU ที่มีถิ่นที่พกั อาศัยในรัสเซีย เบลารุส หรื อบุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส
ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรื อถาวรในประเทศสมาชิก EU หรื อนิติบุคคลที่ผ้ ูมีอานาจลงนามมีสัญชาติรัสเซีย
เบลารุส ที่มีถิ่นที่พกั อาศัยในประเทศสมาชิก EU
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
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- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ1 (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบ
ถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้
ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรั บคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่ งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สั บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วยวิธี
การใด ๆ โดยพลัน
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(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่
ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ด
ขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่ อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรั กษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิ น บริ ษัท จัดการหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่
เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุ น ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน อันได้ แก่ การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อ
จะหยุด รั บ ค าสั่ง ซื อ้ หรื อ ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่ง บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การในกรอบวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนี ยมการรั กษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจยัต่าง ๆ
เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์ อื่นที่
ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ขอ้ เทจ็
จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บ มูลค่ า หน่ ว ยลงทุ น (NAV per Unit) ด้ ว ยสูต รการค านวณที่ สะท้ อ นต้ น ทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ
(threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรั พย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจ ของบริ ษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจ ารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระ
ด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกั บมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษัท
จัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รั บ จาก กองทุน ปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่ง เป็ นไปตามดุลพิ นิ จของบริ ษัท จัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชีส้ ถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate
จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษั ท จัดการจะกาหนด Gate period สูง สุด ไม่ เ กิ น 7 วัน ท าการ ในแต่ ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี ดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุ น (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกัน ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี
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การจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
• ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุ
ในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ
Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ า
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เ กิ ด สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่ อ งของกองทุน จะไม่ สอดคล้ อ งกับ ปริ ม าณการไถ่ ถ อนของกองทุน รวม อัน เกิ ด จากการไถ่ ถ อนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ
วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ อัน เนื่ อ งจาก เหตุ จ าเป็ นตามกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ดั ง นี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อื่ น ให้ เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ูรับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน
4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใด ๆ จาก
ผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าว
ถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมื องสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่
ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบี ยนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการ
โอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีท่เี ป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อเมื่อมีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มี
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ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ ัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลัก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึง กับ FATCA (ซึ่ง ต่ อ ไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดังกล่ า วว่า “กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพัน ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่า งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริ ษั ท จัด การ) จึ ง เข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
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ลงทุน หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ได้ รั บ เป็ นต้ น )ที่ มี อ ยู่ใ นบัญ ชี ทัง้ หมดของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน นัน้ กับ บริ ษั ท จัด การ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลั ก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถื อ ว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ดังกล่ าวรั บ ทราบการด าเนิน การตามที่ บ ริ ษัท จัดการแจ้ งนี แ้ ล้ ว และ/หรื อ ได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ด าเนิ น การอื่ น ใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ท าให้ ก องทุนหรื อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน โดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
(5) บริษัทจัดการ ไม่รับเปิ ดบัญชีและ/หรื อไม่ให้ ทาธุรกรรมการซื ้อ (Subscription) รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
กองทุน (Switching in) สาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
1. บุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส
2. บุคคลที่พกั อาศัยในรัสเซีย เบลารุส
3. นิติบคุ คล องค์กร หน่วยงานใดที่จดั ตั ้งในรัสเซีย เบลารุส
4. ผู้ถือหน่วยรายใดที่มีการระบุผ้ รู ับผลประโยชน์ทอดสุดท้ ายที่เข้ าข่ายตามข้ อ 1. – 3. ข้ างต้ น
ยกเว้ น บุคคลที่มีสญ
ั ชาติประเทศที่เป็ นสมาชิก EU ที่มีถิ่นที่พกั อาศัยในรัสเซีย เบลารุส หรื อบุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส
ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรื อถาวรในประเทศสมาชิก EU หรื อนิติบุคคลที่ผ้ ูมีอานาจลงนามมีสัญชาติ
รัสเซีย เบลารุส ที่มีถิ่นที่พกั อาศัยในประเทศสมาชิก EU
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพือ่
หลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
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บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.eastspring.co.th
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษั ทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวมสอง
บริ ษัทเข้ าด้ วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ ชื่อ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีผลตั ้งแต่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
https:// www.eastspring.co.th
E-mail: contactus.th@eastpring.com
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมการ
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎา
6. คุณปนัดดา
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
3. คุณวิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กาจร
6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
8.คุณพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์
9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยางค์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายช่องทางการจัดจาหน่ายและธนบดีธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายจัดการลงทุน

Mr. Yingyong Chiaravutthi
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน
Mr. Teerasan Dutiyabodhi ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
Mr.Visit Chuenratanakul
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
Ms.Patcharapa Mahattanakul ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารทุน
Mr. Smith Sakkamjorn
ผู้จดั การกองทุน ตราสารทุน
Ms. Darawan Prakaitip
ผู้จดั การกองทุน อสังหาริมทรัพย์
Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดั การกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
Ms. Pornsajee Worasuttipisit
ผู้จดั การกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประวัติการศึกษา
- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดู ภ าพรวมของกองทุ น ที่
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ติ ด ต า ม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลั ก ทรั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
- 2536 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายจัดการลงทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ประกอบการวิ เ คราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ติ ด ต า ม
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี ล งทุ น และ
บริ หารการลงทุ น ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน,
ฝ่ ายจัดการกองทุน

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

- 2552 ปริญญาโท Financial
Management Rotterdam
School of Management,
Erasmus University
- 2548 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์ การ
ลงทุน ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ ท
เนอร์ จากัด นักวิเคราะห์ อาวุโส

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา
ธิราช

- 2548 – 2550 บริษัทต้ นสน
แคปปิ ตอล จากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ติ ด ตามภาวะตลาดเงิ น
ต ล า ด ทุ น แ ล ะ ต ล า ด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ต ามกรอบ การลงทุ น ที่
กาหนด

- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
จัดการกองทุน
- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2552 - 2553 ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) เจ้ าหน้ าที่ชานาญ
การส่ วนซือ้ ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

- 37 -

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายซือ้ ขายหลักทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- 2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ าหน้ า
วิเคราะห์ สินเชื่ออาวุโส
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

- 2537 ปริญญาโท MBA,
Seattle University
- 2535 ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ท่ลี งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ภายใต้ กรอบการลงทุนที่
กาหนด

- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน
- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จากัด SVP, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ชื่อ-สกุล

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) New York
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายกองทุน
ต่ างประเทศ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

- 2546 - 2562 กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2559 - 2562 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
- 2548 - 2559 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารตราสารหนี ้
- 2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนีแ้ ละ
ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
- 2542- 2544 Treasury Department
, Standard Chartered Bank

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- 2539 - 2542 เจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ฝ่ ายบริหารเงินสารอง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- CFA level I
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA

- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

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

นายศตนนท์ ทัน

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

- ผู้ช่วยผู้ชานาญการธนาคาร
กรุงเทพจากัด(มหาชน)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- CISA I
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip securities
- Institutional Sale Trinity securities
- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต

- CFA Level 1
- CISA Level 1

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

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

- 2549 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2543 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วีรชัย จันเป็ ง

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

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
-2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
-2541 ปริญญาตรี
(ประเทศไทย) จากัด
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
มหาวิทยาลัย
ลงทุนตราสารทุน
-CFA

ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภาวะตลาดการเงิ น และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ดาเนินการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามกลยุทธ์ และตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จากัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
หัวหน้ าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย
จากัด
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์
เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2559-2565 Senior Fund Manager
บลจ. ทิสโก้ จากัด
- 2559 Fund Manager
บลจ. วรรณ จากัด
- 2556-2559 Fund Manager
บล. ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ - 2556 Fund Manager
ราช
บล. เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จากัด
- CFA Level II

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
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Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษทั จัดการ ที่
www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
• กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity นี ้ มีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่ างกัน
อย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากนโยบายไม่ ได้ กาหนดให้ ต้องป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงินต้ นทัง้ หมด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ในรู ปของเงินสกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง**
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• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity มีดังนี ้
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
หมายถึง ความผันผวนทางด้ านราคาที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ มีการปรับตัวขึ ้นหรื อลง
อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม
ตลาดเงินและตลาดทุน การคาดการณ์ของนักลงทุน แต่เนื่องจากกองทุน หลัก ที่เข้ าลงทุน มีการกระจายการลงทุนใน
หลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้ ระดับหนึ่ง
เนื่องจาก กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity มีนโยบายที่เน้ นการลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund –
China Opportunity (USD) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุน UBS (Lux)
Equity Fund – China Opportunity (USD) ในข้ อ 2 จึงเป็ นความเสี่ยงของ กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
ด้ วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนได้
2. ความเสี่ยงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) เนื่องจากกองทุน
หลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรื อหุ้นของบริ ษัทที่ มีรายได้ หรื อประกอบกิจการในประเทศจีน ดังนัน้
กองทุนจะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยงของประเทศจีนและประเทศที่เข้ า
ไปลงทุน อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุนและตลาดเงิน กฎหมายหรื อข้ อบังคับต่างๆ รวม
ไปถึงข้ อจากัดในการลงทุน เช่น ข้ อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ
และการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามจากการที่ กองทุนรวมต่างประเทศที่เข้ าลงทุน มีการกระจาย
การลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง
1.

ความเสี่ ย งจากการดาเนิ นงานของผู้ อ อกหลั กทรั พ ย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับผลการ
ด าเนิ น งานของกองทุน ได้ รั บผลกระทบจากผลการดาเนิ น งานหรื อความสามารถในการบริ ห ารธุ ร กิจ ของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ และเนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Mid Cap & Small Cap) ซึ่งมีความผันผวนของราคาอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่มากกว่าบริษัท
ขนาดใหญ่ (Large Cap) อาจทาให้ ราคาของตราสารของผู้ออกหลักทรัพย์ลดลงและส่งผลให้ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักลดลง แต่เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ที่เข้ าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
จึงช่วยลดความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้ ระดับหนึ่ง

2. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากกองทุนนี ้จะนาเงินบาทไปลงทุนในกองทุนหลักด้ วยสกุล
เงินดอลลาร์ สหรัฐ และกองทุนหลักนาเงินที่ระดมจากผู้ลงทุนไปลงทุนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นท้ องถิ่นอีกครัง้
หนึ่ง ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อสกุลเงินท้ องถิ่นของประเทศที่เข้ าไปลงทุน ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ลู งทุนของกองทุนนี ้ขาดทุน
หรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรื อได้ รับเงินคืนน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
เนื่ อ งจากกองทุ น เปิ ดทหารไทย China Opportunity มี ก ารค านวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ (NAV) ในรู ป ของเงิ น บาท
กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงิน ดอลล่าร์ ที่เข้ าลงทุนนัน้ กล่าวคือ
หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 31
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บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 29 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ น
สกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอยู่ ซึง่ ผู้ลงทุนอาจได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์
ได้ ภายในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์มีจากัด เนื่องจากกองทุน
หลักที่เข้ าลงทุน เป็ นกองทุนเปิ ด ซึง่ สามารถขายคืนได้ ทกุ วันทาการ จึงมีความเสี่ยงด้ านนี ้น้ อย
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากการที่ตราสารทุนที่กองทุนหลักถืออยู่นัน้ ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม (Medium and Small Cap) ซึ่งการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารอาจมีจานวน
ครัง้ และปริ มาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่ อตราสารในขณะนันๆ
้ หรื อจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักในต่างประเทศซึ่งถือครองโดยกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity มีปริ มาณที่สงู หากมีการไถ่ถอนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ในจานวนที่สงู ซึ่งทางบริ ษัทจัดการต้ องทาการขายคืนกองทุน
หลักในต่างประเทศด้ วย อาจทาให้ กองทุนหลักไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้ จึงอาจส่งผลให้
กองทุนไม่สามารถได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามเวลา และราคาที่คาดหวัง
6. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ ใน
การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นประโยชน์ ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถื ออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity
(USD) ได้ อีกต่ อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ได้ อีก
ต่อไปไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนหน่วย
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ลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ไม่ต่ากว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็ น
ความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunityซึง่ ผู้ลงทุนควรยอมรับด้ วย
• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)
เนื่องจากกองทุนหลัก เน้ นการลงทุนในประเทศจีน ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศตลาดหลักทรัพย์กาลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึง่ เป็ น
ตลาดที่อยูใ่ นช่วงการเริ่มต้ นของการพัฒนาการ (Early stage of development) ซึง่ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงทีเ่ พิ่มมากขึ ้นจาก การ
เวนคืนสินทรัพย์/การเปลี่ยนกิจการมาเป็ นของรัฐ รวมถึงความไม่เสถียรภาพทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีความเสี่ยง
โดยทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับ Emerging Market ดังนี ้
1. Counterfeit Securities เนื่องจากความอ่อนแอของโครงสร้ างการกากับดูแล (Supervisory structures) หลักทรัพย์ที่ทาง
กองทุนซื ้ออาจเป็ นหลักทรัพย์ปลอม ดังนันมี
้ โอกาสที่ผ้ ลู งทุนจะมีผลขาดทุนได้
2. Liquidity difficulties การลงทุนใน Emerging Market อาจมีปัญหาเรื่ องสภาพคล่องในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจาก
ตลาดมีขนาดเล็ก มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ต่า ซึ่งอาจมีผลต่อ ความผันผวนของราคาหลัก ทรั พย์ ได้ และราคาซื อ้
หลักทรัพย์ที่กองทุนซื ้อได้ อาจมีราคาที่สงู กว่าราคาตลาด
3. Volatility การลงทุนใน Emerging Market อาจมีผลการดาเนินการ (Performance) ที่ผนั ผวนได้
4. Currency fluctuations เนื่องจากกองทุนหลักใช้ สกุลเงิน USD เป็ นสกุลเงินหลัก แต่ในการลงทุนจริ งอาจมีการลงทุนใน
สกุลเงินท้ องถิ่น ดังนัน้ จึงมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินได้ กองทุนหลักอาจใช้ เครื่ องมือป้องกัน
ความเสี่ยงเช่น Currency Hedging ได้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะป้องกันความเสี่ยงได้ ทงจ
ั ้ านวน
5. Currency export restrictions การลงทุนใน Emerging Market อาจมีปัญหาในเรื่ องของการส่งเงินออกนอกประเทศ หาก
มีมาตรการจากภาครัฐ ดังนันมี
้ ความเป็ นไปได้ ที่กองทุนหลักอาจมีปัญหาในเรื่ องของการส่งเงินออกนอกประเทศ เมื่อมี
การขายหลักทรัพย์ได้
6. Settlement and custody risks การลงทุ น ใน Emerging Market ระบบการช าระเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ทรั พ ย์
(Settlement and Custody) อาจยังไม่มีการพัฒนาการที่ดีพอเทียบเท่าตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว ระบบการควบคุม ของทางการ
อาจขาดประสบการณ์ และมาตรฐานการดาเนินงานอาจยังไม่สูงเพียงพอ ดังนัน้ อาจมีต่อ ผลการชาระเงินที่ล่าช้ า ของ
กองทุนได้
7. Restrictions on buying and selling การลงทุ น ใน Emerging Market บางครั ง้ มี ข้ อ จ ากัด ในการลงทุ น ของนัก ลงทุน
ต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ ซึ่งอาจมีผลต่อรายได้ ของกองทุนได้ ดังนัน้ กองทุน หลัก จะลงทุนในตลาดที่มีข้อจากัดที่
สามารถยอมรับได้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ ว่าข้ อจากัดดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ ้นอีกหรื อไม่ในอนาคต
8. Accounting การลงทุนใน Emerging Market อาจมีข้อจากัดในเรื่ องของมาตรฐานบัญชี การตรวจสอบงบการเงิน การ
รายงานทางการเงินที่แตกต่างจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ทังในเรื
้ ่ องของเนื ้อหา คุณภาพรายงาน และระยะเวลาในการออก
งบการเงิน ซึง่ อาจมีผลต่อการประเมินมูลค่าการลงทุนได้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

- 47 -

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุน
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) Class I-A1-acc
ตัง้ แต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึง 29 ตุลาคม 2564

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2 อันดับ
ไม่เกิน 35%
แรก
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
ไม่เกิน 10 %
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรื อ เงิน
ไม่เกิน 20%*
ฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
5.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ จะสูงกว่า
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
(1) 10% หรื อ
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.3 เป็ นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
ใน benchmark + 5%
6. ทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1 ตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อ
ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
และอยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรมประเภท
การซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อ
ขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการหนึ่ง

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
4. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
5. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
6. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
ตราสารหนี ้ ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน และ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
7. ตราสารหนี ้ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ non-investment grade/Unrated ทังที
้ ่อยู่ในระบบของ
organized market และไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
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ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark +10%
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 15%
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ต.ค. 63 – ก.ย. 64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ไม่เกิน 1.9795
1.7442
1.7405
1.7862
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.6050

1.6050

1.6017

1.6038

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1070

0.0321

0.0320

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ไม่เกิน 0.2140
ไม่เกิน 0.0535

0.1070
0.00001

0.1068
0.0000

0.1500

0.0003

0.0000

0.0009

0.0000

1.7442

1.7414

1.7862

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าภาษีเงินได้

ตามทีจ่ ่ายจริง

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้

0หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ต.ค.61
–
8 ต.ค.63

เรียกเก็บจริง
9 ต.ค. 63
–
31 ต.ค. 63

เรียกเก็บจริง
2 พ.ย. 63
–
5 มิ.ย. 65

เรียกเก็บจริง
*สำหรับ
รายการทีม่ ผี ล
ตัง้ แต่วนั ที่
6 – 30
มิถนุ ายน 2565
เท่านัน้

1.50

*0.75

น้ อยกว่า 50 ล้ าน
บาท เรี ยกเก็บ 1.50
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน /สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 1.50

1.50

มากกว่าหรื อเท่ากับ
50 ล้ านบาท แต่
น้ อยกว่า 100 ล้ าน
บาท เรี ยกเก็บ 0.75
ตั ้งแต่ 100 ล้ านบาท
ขึ ้นไป
เรี ยกเก็บ 0.25
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ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ า
กองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

เรียกเก็บจริง
2 พ.ย. 63
–
5 มิ.ย. 65

เรียกเก็บจริง
*สาหรับ
รายการที่มี
ผลตัง้ แต่ วนั ที่
6 – 30
มิถุนายน
2565 เท่ านัน้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ต.ค.61
–
8 ต.ค.63

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ
0.25
5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

เรียกเก็บจริง
9 ต.ค.63
31 ต.ค. 63

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

29.50%

หมายเหตุ 1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า กับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยธนาคารเฉพาะ
กิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.อีสท์ สปริ ง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มูลค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อ
สัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
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กองทุ น เปิ ด ทหำรไทย China Opportunity
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2564
จ ำนวนเงิน ต้ น และ
มู ล ค่ ำ ตำม
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย รำคำตลำด (บำท)

% of NAV

เงิน ฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
รวมเงิน ฝำกธนำคำร

172,236,357.85

2.68%

172,236,357.85

2.68%

หน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
รวมหน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วย
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101.38%
797,349

6,526,248,886.08

101.38%

6,526,248,886.08

101.38%

-239,266,754.12

-3.72%

-21,933,307.53

-0.34%

6,437,285,182.28

100.00%

339,264,612.71
18.9742
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ผลกำรดำเนิ น งำนระหว่ ำ งงวดครึ่ ง ปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 63

30 ก.ย. 62

28 ก.ย. 61

29 ก.ย. 60

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

23.0583

17.3133

15.5600

15.5468

11.9406

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้ นงวด (บำท/หน่วย)

18.9742

23.0583

17.3133

15.5600

15.5468

กองทุนเปิดทหำรไทย China Opportunity Fund

-17.71%

33.08%

11.20%

0.09%

30.20%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

5.75%

32.28%

-9.54%

-3.23%

28.05%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

-1.03%

27.74%

-4.42%

-0.11%

33.04%

มูลค่ำทรั พย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

7,158

5,156

5,578

1,685

3,143

มูลค่ำทรั พย์สินสุทธิ ณ สิ้ นงวด (ล้ำนบำท)

6,437

7,158

5,156

5,578

1,685

มูลค่ำทรั พย์สินสุทธิเฉลี่ ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)
มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

7,852
+803

4,691
+662

5,359
-987

3,808
+4,374

2,696
-2,119

อัตรำขำยคืนเฉลี่ ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

0.37%

1.09%

0.21%

1.00%

1.04%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ ยนออกต่อมูลค่ำทรั พย์สินสุทธิเฉลี่ ย
TMBCOF

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

200.00%

150.00%

100.00%

89.75%
77.30%
70.00%
50.00%

0.00%

-50.00%
14-Oct-14

30-Sep-21

ผลกำรดำเนิ น งำนของ กองทุ น เปิ ด ทหำรไทย China Opportunity Fund

ณ วั น ที่

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น
ร้ อ ยละต่ อ ปี

30 กั น ยำยน 2564
ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี ตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 มิ . ย. 64)

(31 มี . ค. 64)

(30 ก.ย. 63)

(28 ก.ย. 61)

(13 ต.ค. 57)

กองทุนเปิดทหำรไทย China Opportunity Fund

-18.47%

-20.45%

-17.71%

+6.82%

+9.63%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

-12.26%
-16.87%

-7.36%
-14.31%

+5.75%
-1.03%

+8.15%
+6.51%

+8.56%
+7.91%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่ อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note**
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรั บด้วยอัตรำแลกเปลี่ ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Index Net Total Return สกุลเงินดอลลำร์ สหรั ฐ
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
เมื่อ บลจ.อีสท์สปริ ง เริ่ มเปิ ดบริ การให้ ผ้ ลู งทุนสามารถซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด
และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียวผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ ที่
- บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้ า โทรศัพท์ : 1621
โทรสาร 0-2353-4888 www.prudential.co.th E-mail: hotline@prudential.co.th
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) Call center โทรศัพท์ : 1124 โทรสาร 0-2246-9946 www.thailife.com
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
ใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกั นชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดย
บริษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรั บหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิท ธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อ
การรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริษัทประกันชีวิต
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9. สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มูลจากบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตเกี่ ยวกับ ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเที ยม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และ การได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื อ้ ขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนาม
ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผล
การดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.eastspring.co.th”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ทีร่ วบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 8 สิงหาคม 2565
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