กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง
Global Innovation
หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2565
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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund - A USD (กองทุนหลัก) ในรู ปของสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Global Innovation อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุล ดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ ม
อ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Global Innovation เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ดัง นัน้ กองทุ น หลัก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมอื่ น จึ ง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ มากกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์สปริ ง Global Innovation เป็ นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานสูง
จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดาเนินงานได้ ต่าหรือปานกลาง
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่ สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่ กองทุนเปิ ดทีเ อ็มบี อีส ท์ ส ปริ ง Global Innovation ไม่ สามารถดารงสินทรัพ ย์ สภาพคล่องได้ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ 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
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation
ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์
ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เ กี่ยวข้ องของกองทุนดัง กล่าว) ที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์สปริ ง
Global Innovation เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือ
หน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือ
ครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามตามที่นิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่ สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อ
มีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่ าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึ น้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น
ต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ 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)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ 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 ปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation
TMB EASTSPRING Global Innovation Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-GINNO)

อำยุโครงกำร

:

ไม่กาหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม :

15 ตุลาคม 2563

:

29 ตุลาคม 2563

วันที่จดทะเบียนกองทุน

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึง่ เป็ น Class ที่
เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องหรื อได้ ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าว
บริหารจัดการโดย Nikko Asset Management Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรื อลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษั ทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อย
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กว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มี สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี ท้ ี่ ไม่ ได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุ น (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน
เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อ
เกิ ด เหตุก ารณ์ ไม่ ป กติ ต่า งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ การลงทุน เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนใน
กองทุนหลักได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ
กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียง
กันอย่างมีนยั สาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี ้วัด
(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ
หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมี
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคาสั่ งซื ้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื ้อขายในกองทุนหลักจากสกุล
เงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินอื่นได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึ งถึงและรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม และไม่นามาบังคับใช้ ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้ องรอการลงทุน
และ/หรื อ ในช่ ว งที่ ผ้ ูลงทุน ท าการขายคื น หรื อ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน หรื อ มี ก ารโอนย้ า ยกองทุน จ านวนมาก ซึ่ง มี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทังนี
้ ้ ยังคงต้ องคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน เข้ าลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (กองทุนหลัก)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วัน
ทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(กองทุนหลัก) นัน้
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ นพร้ อมแนว
ทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทางการดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิก
กองทุน เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3.2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 3.1 ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตามที่ประกาศกาหนด
3.3 ในกรณี ที่ มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษั ท จัดการอาจขอผ่ อนผันระยะเวลาการดาเนิน การตามข้ อ 3.2 ต่ อ
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่น ขอผ่ อ นผัน บริ ษั ท จัด การต้ อ งยื่น ความเห็ น ของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

- 6-

3.4
3.5

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการ
แล้ วเสร็จ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้
และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย

4. กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคาสัง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่
ถอนหน่วยลงทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
ได้ ออกจาหน่ายหรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่มีการไถ่ถอนเกินสัดส่วนนี ้ กองทุนหลักจะยังไม่ทาการคานวณมูลค่ารับซื ้อคืน (redemption price) และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ รวมทัง้ ชาระเงินคืน จนกว่ากองทุนหลักจะสามารถขายหลักทรัพย์ภายในกองได้ ครบตามที่ได้ มีการไถ่
ถอน จึงอาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ าตามกองหลักดังกล่าวข้ างต้ น
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective
Investment in Transferable Securities) เป็ นกองทุ น รวมที่ เ สนอขายให้ กั บ ผู้ ลงทุ น ต่ า งๆ ทั ง้ ผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไป ( retail
investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://emea.nikkoam.com/ucits
ชื่อ
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
โครงสร้ างของกองทุน Nikko Class
: A USD
AM ARK Disruptive
ISIN Code
: LU1861556378
Innovation Fund
Bloomberg Code : NIKAADA LX
วันจัดตั ้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม 2561
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) MSCI World Total Return Net Index
วัตถุประสงค์และนโยบาย
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน
การลงทุน
เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่ โลก โดยกองทุนจะ
ลงทุนในบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องหรื อได้ ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พั น ธุ วิ ศ วกรรม (Genomic
Revolution Companies) เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม ( Industrial Innovation
Companies) นวัตกรรมด้ านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)
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ทังนี
้ ้ ตราสารทุนอาจประกอบด้ วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิ
เทียบเท่าตราทุน , ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs (European
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)
กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุน
หลักอาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ
สร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ กองทุน
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ
บริษัทจัดการกองทุน
Nikko Asset Management Americas, Inc.
(Management Company) 605 Third Avenue
38th Floor, New York
NY 10158
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
(Custodian Bank)
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative
(Fund Auditor)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
ร้ อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration ไม่มี
Fee)
ร้ อยละ 1.05* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
*หมายเหตุ ข้ อมูลกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว เป็ นร้ อยละ 0.82 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.63)
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หมายเหตุ :
1. ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จำกเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนันเมื
้ ่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation (Benchmark) :
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ในรูป
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไป
ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด 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 งเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation เป็ นกองทุนรวมที่มกี ำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำร
แบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ ำงไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 15,000 ล้ านบาท
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ทัง้ นี ้ ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 750 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และ
ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ ำใด
A: - เหมำะสมกับ :
นักลงทุนที่อำจพิจำณำลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้
กองทุนนีไ้ ม่ เหมำะกับ
- นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
้น และระยะยาวได้
ควรลงทุนในระยะเวลำ :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทุกวันทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ จากการลงทุน
Q:
A:

ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
ความผันผวนทางด้ านราคาของกองทุน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก)

Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่
มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ ำงไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ ำงไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ 30 กันยายน

ข้ อกำหนดในกำรซือ้ ขำยสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ ำงไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.eastspring.co.th
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดำ
นิติบคุ คลประเภทบริษทั จำกัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
บัญชีกองทุน
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 หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรื อการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อนวัน
และเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
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นิยำม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง
วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการ
ที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของทังบริ
้ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม

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

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

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

วิธีกำรสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียด
และข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน
และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สั่งซื ้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Global Innovation ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับ สนุนที่ ได้ เ ปิ ดบัญชี ไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน ของ
กองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซื ้อจะต้ องสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาท
ถ้ วน)
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ช่ องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ ำงวันทำกำรซือ้ ขำย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

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

กรณีชำระด้ วยเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ ำนธนำคำร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื ้อ และ
ระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชำระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ ำนสำนักงำนใหญ่ หรือสำนักงำนสำขำ (ถ้ ำมี) ของบริษัทจัดกำร
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ การธุ รกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้ บ ริ ก าร
ดัง กล่ า วแล้ ว สามารถสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การที่ www.eastspring.co.th ได้ ต ลอด 24
ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด) แสดงความยิ นยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.
กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับ
บริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ซือ้ ผ่ ำนคำสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ ว ยตนเองผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จัด การ(www.eastspring.co.th) หรื อ กรอก “ใบค าขอใช้ บ ริ ก ารการวาง
แผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้

ซือ้ ผ่ ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศูนย์ ท่ปี รึกษำกำรลงทุน ของบริษทั จัดกำร โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนีไ้ ด้ ทุกวันทาการของบริ ษั ทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการทีเ่ ลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและ
ทารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนันหากวั
้
นทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการ
ซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้
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กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. 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 ย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

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

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขำยคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรหรื อสำขำของบริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขาย
โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขำยคืนผ่ ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง**

ขำยผ่ ำนคำสั่งขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อ
สอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ

ขำยผ่ ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศูนย์ ท่ ปี รึกษำกำรลงทุน ของบริษัทจัดกำร โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการ
ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ น
วันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทา
การใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

กำรรับเงินค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการตามคาสั่งที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้

โอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของ บมจ. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 5 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

นำเช็คเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับ เช็ค
ตามประกาศของธนาคาร
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(ในภาวะปกติ บริษัทจัดการ สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

 รับเช็คทำงไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถ
ดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบำทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบ
คาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ใน
www.eastspring.co.th หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
สาขา หรื อช่องทางอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม

กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุน
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 ย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Global Innovationภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิง้ และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรหรื อสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน * หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ ำนระบบอินเทอร์ 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 ำนคำสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต
หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
สับเปลี่ยนผ่ ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศูนย์ ท่ปี รึกษำกำรลงทุน ของบริษทั จัดกำร โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัท
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จัดการได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความ
มีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่
www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรั บใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวยเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดย
กรณีที่วนั ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขายหรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนดจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป

ตำรำงสรุ ประยะเวลำในกำรซือ้ ขำย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
Global Innovation

หน่ วยลงทุน
ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

Global Innovation

กำรจ่ ำยเงิน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุนของวันท าการรั บ ซื อ้ คืน หน่ วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับรวม
วั น หยุ ด ท าการในต่ า งประเทศของผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่ ง บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ร ะบุเ กี่ ย วกั บ วัน หยุด ท าการในต่ า งประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน
5 วันทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ ำงกองทุนรวมบำงกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ตำมตำรำง
ดังนี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทำง

กองทุนปลำยทำง

Global Innovation

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

รำคำในกำร
รำคำในกำร
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ ำ**
ณ วัน
ณ วัน
T*

T*+4

ทหารไทยธนรั ฐ , ทหารไทยธนบดี ,
Global Innovation
T
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
หมายเหตุ : * 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* +4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

T*

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อประกาศใน www.eastspring.co.th หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด.
•การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ที่นอกเหนือจากตารางข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ น
ทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุ นปลายทาง) ทังนี
้ ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ของวันทาการก่อนหน้ าวันรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง เว้ นแต่วนั ทาการดังกล่าวเป็ นหยุดทาการซื ้อขายของ
กองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็ ว
ที่สุด เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (รายละเอียดในการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้ าดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางตามที่กาหนดไว้ ในโครงการกองทุนต้ นทาง
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Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหรื อรับซือ้
คืน ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ที่คานวณภายในวันทาการถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขำยหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จั ดการที่ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ ว และกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ ำงไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล 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 ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 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
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

- 23 -

(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทา
ได้ 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
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุ น แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ 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 โดยบุคคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(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 งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คื น หรื อ ค าสั่งสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุน ตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกิ น หนึ่ งวัน ท าการ ให้ บ ริ ษั ทจัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

- 24 -

(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
เปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อ คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรั กษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัท จัดการหยุดรับคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้
ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ด กำรจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อกำรบริ หำรและจั ด กำรควำมเสี่ ย งด้ ำ นสภำพคล่ อ งของกองทุน ( Liquidity
Management Tools) สำหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ ำงไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สำหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สำหรับในอนำคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทา
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การที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 กำรปรับมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูต รการคานวณที่ สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม ( swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing
factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรั พย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
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 ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ เ ป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพิ นิ จของบริ ษัท
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ 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 เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
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• 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
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริง ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
กำรพิจำรณำใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่า
การซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
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o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อ าจจะไม่ ป กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็ นตัว บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ไม่ ป กติ ดัง กล่ า วและการใช้
Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุ น (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั ง้ แตกต่างกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่
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มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื ้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 หารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา 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) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิก
คาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
กำรพิจำรณำใช้ เครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่ เกิ ดสถานการณ์ ไม่ป กติ หรื อ ประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นออก เฉลี่ ย ตามสัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสั่ง รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น และ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุน รวมทั่วไป และเป็ นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 กำรดำเนินกำรในกรณีท่ีผ้ ูออกตรำสำรหนีห้ รื อลูกหนีต้ ำมสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรื อตรำสำรที่ลงทุน
ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่ องหรือไม่ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคำสั่งซือ้ หรื อคำสั่งขำยคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุอื่น ให้ เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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Q: กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกี ำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้ อย่ ำงไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณี ย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัง้ ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัว แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าว
ตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ น
การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
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ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จำกช่ องทำงใด
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 ำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ ำงไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข.

ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภำยใต้ เงื่อนไข อย่ ำงไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ น
แต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั
ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มี สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุน รวมนัน้ จะได้ รั บ ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่ อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัด การและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อ
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ที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
ข้ อ มูล ที่ เ คยให้ ไว้ มี การเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้
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 อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ ไม่ สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คล
ที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation ทาธุรกรรมด้ วย
[(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovationเข้ า
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ลงทุ น เป็ นต้ น ] ถึ ง ข้ อ มูล และรายละเอี ย ดของผู้ ถื อ หน่ ว ยกองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Global Innovation
(“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของ
กองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติ
บุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovationและปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน
ดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบุคคลทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
ร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation(กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมายฟอกเงิน
กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต าม ตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดอัน เกี่ ย วกั บ ข้ อ ห้ า มโดย ส านัก งานควบคุม ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ
ตามข้ อ ห้ า มซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act,
หรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่ ก าหนดโดย OFAC หรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่ ก าหนดโดย European Union Money Laundering Directive
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์ และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนใน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation(กองทุน)
อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริษัทจัดการพบว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามทีก่ ล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่วมมือและ/
หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริษัท
จัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้ กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการขอสงวน
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สิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริการและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่
สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
Q: ช่ องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.eastspring.co.th
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่กระบวนกำรดังกล่ ำวหรือไม่ อย่ ำงไร
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 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ฝ่ ายหลักทรัพย์บริการ
เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวม
สองบริ ษัทเข้ าด้ วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ ชื่อ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 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
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รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร 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
รำยชื่อผู้บริหำร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎา
6. คุณปนัดดา
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
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 กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

Q: รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ ำว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นำยธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประวัติกำรศึกษำ
- 2539 ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ)

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
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หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม
ดู ภ ำพรวมของกองทุ น ที่
บ ริ ษั ท จั ด ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
ภำวะตลำดเงิน ตลำดตรำ
สำรหนี ้ และหลั ก ทรั พ ย์
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ
- 2536 ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
(มหำชน) ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
ฝ่ ำยจัดกำรลงทุน

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบกำรวิ เ ครำะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ติ ด ต ำ ม
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี ล งทุ น และ
บริ หำรกำรลงทุ น ตำม
กรอบกำรลงทุนที่กำหนด

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ซิมิโก้ จำกัด
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยจัดกำร
ลงทุน
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยจัดกำรลงทุน,
ฝ่ ำยจัดกำรกองทุน

นำงสำวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญำโท กำรเงิน
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
- 2547 ปริญญำตรี
เศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

น.ส.ดำรำวรรณ ประกำยทิพย์

- 2552 ปริญญำโท Financial
Management Rotterdam
School of Management,
Erasmus University
- 2548 ปริญญำตรี
เศรษฐศำสตร์ (ภำค
ภำษำอังกฤษ)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อยุธยำ จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุน
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ยูโอบี จำกัด
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรควำมเสี่ยง
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ ำยจัดกำรลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ กำรตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์
กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนที่กำหนด

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ
ภำวะตลำด และ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุน และ
กำหนดกลยุทธ์ กำรลงทุน
ตำมกรอบกำรลงทุนที่
กำหนด
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
หัวหน้ ำฝ่ ำยกำรลงทุนทำงเลือก
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พำณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบริหำรจัดกำรกองทุนส่ วน
บุคคล
- 2553 - 2555 ธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน)นักวิเครำะห์ กำร
ลงทุน ฝ่ ำยกำรลงทุนต่ ำงประเทศ
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พำร์ ท
เนอร์ จำกัด นักวิเครำะห์ อำวุโส

นำยสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำ
นคร
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
- ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร
สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำ
ธิรำช

- 2548 – 2550 บริษัทต้ นสน
แคปปิ ตอล จำกัด นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส

ติ ด ตำมภำวะตลำดเงิ น
ต ล ำ ด ทุ น แ ล ะ ต ล ำ ด
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กำหนดกลยุทธ์ กำรลงทุน
ต ำมกรอบ กำรลงทุ น ที่
กำหนด

- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์
จำกัด ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ ำย
จัดกำรกองทุน
- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ ำยจัดกำร
ลงทุน
- 2552 - 2553 ธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) เจ้ ำหน้ ำที่ชำนำญ
กำรส่ วนซือ้ ขำยหลักทรัพย์ สำย
งำนจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคล
- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน กรุงไทยเจ้ ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยซือ้ ขำยหลักทรัพย์

นำยวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- 2536 ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์
- 2532 ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ ำหน้ ำ
วิเครำะห์ สินเชื่ออำวุโส
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส

น.ส.พัชรำภำ มหัทธนกุล

- 2537 ปริญญำโท MBA,
Seattle University
- 2535 ปริญญำตรี บัญชี
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย

- 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จำกัด
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

ดูภำพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดกำร ติดตำม
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดเงิน ตลำดตรำสำร
หนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ ำงประเทศ เพื่อ
ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลักทรัพย์ ท่ลี งทุน และ
บริหำรกำรลงทุน ตำม
กรอบกำรลงทุนที่กำหนด

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุน เพื่อนำข้ อมูลมำ
วิเครำะห์ ประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนและ
กำหนดกลยุทธ์ กำรลงทุน
ภำยใต้ กรอบกำรลงทุนที่
กำหนด

- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร, สำยกำรลงทุน
- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จำกัด SVP, ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ชื่อ-สกุล

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

ประวัติกำรศึกษำ

- ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
(กำรเงิน) New York
University, U.S.A.
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
(กำรเงินกำรธนำคำร)
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน, ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุน
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยกองทุน
ต่ ำงประเทศ

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ กำรตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์
กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนที่กำหนด

- 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ ำรำชกำร (กบข.)
- 2559 - 2562 ผู้อำนวยกำร หัวหน้ ำ
ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
- 2548 - 2559 ผู้อำนวยกำร หัวหน้ ำ
ฝ่ ำยบริหำรตรำสำรหนี ้
- 2546-2548 ฝ่ ำยตรำสำรหนีแ้ ละ
ฝ่ ำยกำรลงทุนต่ ำงประเทศ
- 2544-2546 ผู้จัดกำรกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน ยูโอบี
- 2542- 2544 Treasury Department
, Standard Chartered Bank

นำงสำววิภำสิริ เกษมศุข

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ
(กำรเงิน) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

- 2539 - 2542 เจ้ ำหน้ ำที่กำรลงทุน
ฝ่ ำยบริหำรเงินสำรอง ธนำคำร
แห่ งประเทศไทย
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
ฝ่ ำยตรำสำรหนี ้

- CFA level I
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส บลจ.ธน
ชำต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

- รักษำกำรผู้จัดกำรกองทุนส่ วน
บุคคลอำวุโส 2 บลจ.ธนชำต
- ผู้จัดกำรกองทุนธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด(มหำชน)
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต

นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ
St. Louis University, USA

- เจ้ ำหน้ ำที่วิเครำะห์ กำรลงทุน
อำวุโส บลจ.ธนชำต
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
ฝ่ ำยตรำสำรหนี ้

- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส บลจ.ธน
ชำต
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 1 บลจ.ธน
ชำต
- เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
- หัวหน้ ำส่ วนศูนย์ ซอื ้ ขำยตรำสำร
หนีไ้ ทย
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต

นำยศตนนท์ ทัน

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

- ผู้ช่วยผู้ชำนำญกำรธนำคำร
กรุงเทพจำกัด(มหำชน)
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน

ผู้จัดกำรกองทุน
ฝ่ ำยตรำสำรทุน

- CISA I
- ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.ธนชำต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip securities
- Institutional Sale Trinity securities
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นำยวสวัตติ์ จิรวิชญ

- ปริญญำโท Msc. Finance,
Thammasat University
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
(กำรเงินกำรธนำคำร)
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย

- Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎำคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส

ผู้จัดกำรกองทุน
ฝ่ ำยตรำสำรทุน

- 2564 -2565ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.
ธนชำต

- CFA Level 1
- CISA Level 1

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

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

- 2549 ปริญญำโท
บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน)
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
- 2543 ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจ (กำรเงินกำร
ธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

วีรชัย จันเป็ ง

- 2554 VALUATION & BUSINESS
MODELING CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
- กรกฎำคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน
- 2563-2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
ทหำรไทย จำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
ทหำรไทย จำกัด ฝ่ ำยบริหำรควำม
เสี่ยง
-2550 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ - กรกฎำคม 2565 บริษัท
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
-2543 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
(ประเทศไทย) จำกัด
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ติ ด ตำมภำวะเศรษฐกิ จ
ภำวะตลำดกำรเงิ น และ
ตลำดตรำสำรหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ดำเนินกำรลงทุนให้ เป็ นไป
ตำมกลยุทธ์ และตำมกรอบ
กำรลงทุนที่กำหนด

ผู้จัดกำรกองทุน
ฝ่ ำยตรำสำรทุน
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ชื่อ-สกุล

ประวัติกำรศึกษำ
-2541 ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-CFA

ประสบกำรณ์ ทำงำนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยจัดกำร
ลงทุนตรำสำรทุน

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม

- 2559 – 2564 บลจ. เดนำลี เพรส
ทีจ จำกัด
หัวหน้ ำฝ่ ำยลงทุนตรำสำรทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย
จำกัด
ผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยจัดกำรกำรลงทุน
ตรำสำรทุน
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จำกัด
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยค้ ำ
หลักทรัพย์
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จำกัด
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยค้ ำ
หลักทรัพย์

เชำวนี แก้ วมณีเอี่ยม

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

- กรกฎำคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดกำรกองทุน

ผู้จัดกำรกองทุน
ฝ่ ำยตรำสำรทุน

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

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ มหำวิทยำลัยสุทัยธรรมำธิ - 2556 Fund Manager
รำช
บล. เมอร์ ชัน พำร์ ทเนอร์ จำกัด
- CFA Level II

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพำณิชย์ จำกัด
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Q:
A:

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-230-3568
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รำยชื่อผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนนี ้
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

ช่ องทำงที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:

ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จำกที่ใด

A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.eastspring.co.th
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ปั จจัยควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับควำมเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จำกทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สำมำรถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จำกทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)
กองทุนนีม้ ีควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจำกนโยบำยไม่ ได้ กำหนดให้ ต้องป้องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยนบนเงินต้ นทัง้ หมด

แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Global Innovation เป็ นกองทุนที่มีนโยบำยลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ ำงประเทศเพียง
กองทุนเดียว ในรู ปของสกุลเงินดอลลำร์ สหรั ฐ โดยกองทุนอำจทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนตำม
ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน -จัดเป็ นกองทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง**

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
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• ควำมเสี่ยงหลักในส่ วนของ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation มุ่งเน้ นลงทุนใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund ดังต่อไปนี ้
1. ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน
ของบริ ษัททัว่ โลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องหรื อได้ ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี
อุต สาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัต กรรมด้ านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทัง้ นี ้ ตราสารทุนอาจประกอบด้ วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิท ธิ ,
warrants, ใบแ ส ด ง สิ ท ธิ เ ที ย บ เ ท่ า ต ร า ทุ น , ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs (European
Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) ซึง่ หลักทรัพย์ / ตราสารดังกล่าวอาจมีความผันผวน /
การเปลี่ยนแปลงของราคาอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง
สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริษทั ที่
ออกหุ้น ภาวะอุตสาหกรรมของบริ ษัทนันๆ
้ การคาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ หรื อ
กลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริ ษัท ฯลฯ รวมถึงปั จจัยอื่นๆของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ ราคา
หลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า (Underperform) หรื อผันผวน
กว่า หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ เข้ าลงทุน หรื ออาจมีสภาพคล่องในการซื ้อขายเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปรกติ
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนตรำสำรทุน (Equity Risk)
มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงได้ อย่างรวดเร็ ว และมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี ้ หรื อตราสารตลาดเงิน และหาก
บริษัทล้ มละลาย หรื อมีการปรับโครงสร้ างหนี ้ตราสารทุนนันอาจมี
้
มลู ค่าที่ลดลงบางส่วนหรื อลดลงทังหมดได้
้
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลายอย่าง ทังจากภาวะเศรษฐกิ
้
จ การเมือง และนโยบาย
ภาครัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อม วัฒนธรรม จานวนประชากร การเกิดภัยพิบตั ิทงจากธรรมาชาติ
ั้
และ
จากมนุษย์ซงึ่ ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนส่งผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์
4. ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ซือ้ ทรั พย์ สินสาหรั บหลักทรั พย์ที่กองทุนหลักต้ องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลักขายหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าไถ่ถอนตามคาสัง่
ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation ไม่ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global
Innovation อาจไม่ได้ รับเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่กาหนด
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5. ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้ หรื อลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้
ความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทาให้
ราคาและมูลค่ากองทุนหลักอาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนได้
6. ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถเข้ าทาสัญญาทางการเงิน (เช่น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า) ทาธุรกรรมกับคู่สัญญาได้
กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาจะผิดนัดชาระในตราสาร / สัญญาที่ถือครองอยู่ ทาให้ กองทุนอาจเกิดผลขาดทุน
ได้
7. ควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้ าลงทุน หรื อในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อราคาและ
รายได้ สทุ ธิจากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ หรื อมีผลกระทบกับกองทุนหลักโดยตรง
8. ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทต่างๆทัว่ โลกทาให้ กองทุน
อาจมีความเสี่ยงที่มลู ค่าอาจลดลงและมีความผันผวนเพิ่มขึ ้น หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรื อ ข้ อบังคับต่างๆ รวมถึงข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ
เช่น ข้ อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็ นต้ น และ/หรื อ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนันๆ
้ อย่างไรก็ตาม จากการที่กองทุนหลักอาจมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ และหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง
9. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลีกอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิธิภาพการบริ หารกาง
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนันราคาของตราสารอนุ
้
พนั ธ์ที่กองทุนหลักเข้ าลงทุน อาจมีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสูง ซึง่ อาจทาให้ การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์มีความ
เสี่ยงต่อการขาดทุนที่มลู ค่ามากกว่าที่ลงทุนได้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
ทังนี
้ ้กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่มีภูมิลาเนาในตลาดเกิดใหม่ โดยการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงมากขึ ้นจาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอในด้ านโครงสร้ าง ขาดการป้องกัน ไม่มี
เสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ภาษี
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11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหุ้นหรื อหลักทรั พย์ ของบริ ษัทที่มีกำรดำเนินธุรกิจที่สอดคล้ องหรื อได้ ประโยชน์
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (disruptive innovation risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน
ของบริ ษัททัว่ โลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องหรื อได้ ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยี
อุต สาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัต กรรมด้ านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies) ทังนี
้ ้ตราสารทุนของบริ ษัทเหล่านี ้อาจไม่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ได้ ตามที่คาดหวัง รวมทัง้ อาจได้ รับผลกระทบจากแข่งขันจากคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การเมือง
และกฎหมาย
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ ถือเอาต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ

• ควำมเสี่ยงหลักในส่ วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation มี
ดังนี ้
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation มีนโยบายที่เน้ นการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK
Disruptive Innovation Fund ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุน Nikko
AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นในหัวข้ อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน “Nikko
AM ARK Disruptive Innovation Fund” จึงเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation
ด้ วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของ
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
เข้ าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงินดอลล่าร์ สหรั ฐ ในขณะที่กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี
อีสท์สปริง Global Innovation มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินดอลล่าร์ สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลล่าร์ สหรัฐ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับ
ดอกเบีย้ รั บตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่ อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงิ นบาทในจานวนที่ น้อยลง ซึ่งจะทาให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
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ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
3. ควำมเสี่ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทัว่ โลกทาให้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ไม่ แ น่ น อนหรื อ การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ก องทุ น หลัก ไปลงทุน เช่ น การออกมาตรการในภาวะที่ เ กิ ด
วิ ก ฤตการณ์ ที่ไม่ ปกติ ท าให้ ก องทุน เปิ ดที เอ็ม บี อี สท์ สปริ ง Global Innovation ไม่ สามารถน าเงิน กลับเข้ ามาใน
ประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน Nikko AM
ARK Disruptive Innovation Fund ได้ ทัน ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Global Innovation อาจจะไม่สามารถซื ้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่
เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหากต้ องการจะซื ้อขายจริง
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยล่ วงหน้ ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ ำงประเทศ
ในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น รวมทังอาจมี
้
ความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
6. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่ สำมำรถลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ได้ อกี ต่ อไป
ในกรณี ที่ กองทุน ไม่สามารถที่ จะน าเงิน ไปลงทุนใน กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้ อีก
ต่อไปไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ายของ
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กองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน แตกต่างไปจากเดิมได้
ซึ่งอาจทาให้ กองทุนมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกอง
เดียวคือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือ
เป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation ซึง่ ผู้ลงทุนควรยอมรับด้ วย

กรำฟแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่ วยลงทุน
กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ตัง้ แต่ วันที่ 29/08/2018 ถึง 29/10/2021

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 23/11/2021
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

- 51 -

ตำรำงสรุปอัตรำส่ วนกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญำ (single entity limit)

อัตรำส่ วนกำรลงทุน (% ของ NAV)

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับ
ไม่จากัดอัตราส่วน
แรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ไม่เกิน 35%
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 และข้ อ 3.13.2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20%
หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale )
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ สูงกว่า
ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับ
(1) 10% หรื อ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
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6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั ้งขึ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)
หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย ในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในSET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการ ข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 และข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง ไม่จากัดอัตราส่วน
พื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการหนึ่ง
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
อัตรำส่ วนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของสถาบันการเงินไทย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี
- 54 -

(ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
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ตำรำงค่ ำธรรมเนียม และค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วันที่ 29 ตุลำคม 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้ นแต่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำย
ทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)
เรียกเก็บจริง
อัตรำตำมโครงกำร
ต.ค.63 – ก.ย 64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

3.7450

1.7877

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.1400

1.6046

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

0.1070

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.2140

0.1510

ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.2840

0.0000

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0011

ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.07

0.0000

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1.7888
หมายเหตุ 1.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ อ งจากการที่ ก องทุ น น าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ( loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษั ท จัด การจะ
ดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ต.ค.63 – 5 มิ.ย 65

เรียกเก็บจริง
6 – 30 มิ.ย 65

เรียกเก็บจริง
*สำหรับ
รำยกำรที่มีผล
ตัง้ แต่ วันที่
1 กรกฎำคม
2565 เป็ นต้ นไป

ไม่เกิน 2.00

1.50

ไม่เรี ยกเก็บ

*1.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยก
เก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ เมื่อมีการสัง่
ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (เก็บเข้ ากองทุน)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

เรียกเก็บจริง

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
1,000 หน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย
ลงทุน 1,000
ลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขัน้
หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
(คิด
ต่า 100 บาท
ต่า 100 บาท
ต่า 100 บาท
ค่
า
ธรรมเนี
ยมขัน้
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต
า
่
100
บาท
แต่ไม่เกิน 1,000
ต่อครัง้ )
ต่อครัง้ )
แต่ไม่เกิน 1,000
บาทต่อครัง้ )
บาทต่อครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

83.20%

คำอธิบำยเพิ่มเติม :
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุน กับ ผู้ลงทุน แต่ละกลุ่ม หรื อ แต่ ละประเภทของ
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริ ง มอบหมายให้
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Global Innovation
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2564
จ ำนวนเงิ น ต้ น และ
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ ำ ตำม
รำคำตลำด (บำท)

% of NAV

เงิ น ฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ

168,560,732.28

2.02%

บมจ. ธนำคำรกสิ กรไทย

90,694,854.05

1.09%

259,255,586.33

3.11%

รวมเงิ น ฝำกธนำคำร
หน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION

99.80%
10,767,982

รวมหน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

8,314,158,379.97

99.80%

8,314,158,379.97

99.80%

-213,925,634.11

-2.57%

-28,506,141.87

-0.34%

8,330,982,190.32

100.00%

731,902,713.56
11.3826
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ผลกำรดำเนิ น งำนระหว่ ำงงวดปี 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**

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

9.9995

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บำท/หน่วย)

11.3826

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

13.83%

เกณฑ์มำตรฐำน 1***

42.43%

เกณฑ์มำตรฐำน 2***

31.44%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

3,218

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้ำนบำท)

8,331

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)
มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

7,803
+9,523

อัตรำขำยคืนเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

1.41%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
** จำก 29 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64
TMB-ES-GINNO

70.00%

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

60.00%

50.00%

42.43%

40.00%

31.44%

30.00%

20.00%

13.83%
10.00%

0.00%

-10.00%
30-Oct-20

ผลกำรดำเนิ น งำนของกองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Global Innovation

30-Sep-21

ณ วั น ที่

30 กั น ยำยน 2564
ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

ร้ อ ยละต่อ ปี

(30 มิ . ย. 64)

(31 มี . ค. 64)

(29 ต.ค. 63)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

-14.42%

-7.67%

+13.83%

เกณฑ์มำตรฐำน 1***

+5.54%
-0.01%

+16.48%
+7.74%

+42.43%
+31.44%

เกณฑ์มำตรฐำน 2***

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note***
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
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ข้ อมูลที่น่ำสนใจ (เพิ่มเติม)
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Innovation
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.อีสท์สปริ ง ที่ https:// www.eastspring.co.th)
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คำเตือนและข้ อแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์สปริ ง Global
Innovation ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะ
ทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเ อ็ม บี อีสท์ สปริ ง Global Innovation เมื่ อมี ความเข้ าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ล งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“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 ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (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 ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

8 สิงหาคม 2565
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