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ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : TMB EASTSPRING Fintech Innovation Fund 
ชื่อย่อโครงการ : TMB-ES-FINTECH 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 3 มีนาคม 2564 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 23 มีนาคม 2564 
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :  
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ กองทุน ARK Fintech innovation ETF และหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (”กองทุนปลายทาง”) เมื่อรวมกัน
แล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่
ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุน
ในไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนิน
ธุรกิจทีสอดคล้องกับนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation theme) ซึ่งอาจพัฒนาหรือพึ่งพานวัตกรรม
การชำระเงิน ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ นวัตกรรมการทำธุรกรรม การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การให้กู้ยืมแบบ peer-to-
peer การชำระเงินผ่านมือถือและ blockchain เป็นต้น 
 
ส่วนที ่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื ่น หรือการหาดอกผลโดยวิธ ีอ ื ่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : กองทุน ARK Fintech innovation ETF 
กองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน ARK Fintech innovation ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย ARK 
Investment Management LLC โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ ผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุน
ทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)    
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โดยกองทุน ARK Fintech innovation ETF มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง
กับนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation theme) ซึ่งอาจพัฒนาหรือพึ่งพานวัตกรรมการชำระเงินผู้
ให้บริการอีคอมเมิร์ซ นวัตกรรมการทำธุรกรรม การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer การชำระ
เงินผ่านมือถือและ blockchain เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก และลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่
กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund 
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Fund of Funds ได้ 
โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำ
กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีที่ค่าเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั ้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน ( Reverse Repo) ได้ 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
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อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุน ARK Fintech innovation ETF สืบเนื่องจากการที่
กองทุน ARK Fintech innovation ETF ที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบ อย่าง
มีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน ARK Fintech innovation ETF ได้ หรือ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Fintech innovation ETF ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย
การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุน ARK Fintech 
innovation ETF ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกกองทุน ARK Fintech innovation ETF 
กระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุน 
ARK Fintech innovation ETF โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนต่างประเทศจากสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
ตัวชี้วัด (Benchmark) 
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ MSCI World Net Total Return USD Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั 
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการ
เห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด  คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) หรือตราสารที ่ม ีส ัญญาซื ้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)  
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิด
จากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด โดยรายละเอียดการ
คำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุน  ดังกล่าวจะ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุน  
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่  คาดการณ์จนอาจทำให้
กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม 
การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา  
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ลงทุนอยู่ตลอดเวลา 
 

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

 
1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจน
ต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
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- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสาร
หนี้ทั่วไป 

 
กองทุนนี้ไม่เหมาะกับ 
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 
ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรือขายคืนได้ทุกวันทำการ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ จึงขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องคำนึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้จากการลงทุน 

 
1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วนต่าง
ของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย 
และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 
0.40 บาทต่อหน่วย  ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุน
จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

 
1.5 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 10,000 ล้านบาท 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพ่ิมจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี 

• วันที่สิ้นสุดรอบบัญช ี:  วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

ความผันผวนทางด้านราคาของกองทุน ARK Fintech innovation ETF (กองทุนหลัก) 
 
1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตุสมผลหรือ  
 
 (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที ่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธ ีการคำนวณ 
กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 

 
(1)   เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้ว ย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน  

 
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้ร ับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1)  หรือการรับรองข้อมูลของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได ้ 

 
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับ
วันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

 



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation 

หน้า 7 / 82 

3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อกําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 
1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว    

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อัน
เนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  
 
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
 
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทน. 
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ได้  
 



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation 

หน้า 8 / 82 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร 

 
1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุน 
• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th 
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้ 

• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th 
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ  โทร.1725 
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแตง่ต้ังจากบริษัทจัดการ 

 
1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง 

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I35 
 
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

• ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน ARK Fintech Innovation ETF 
เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation มุ่งเน้นลงทุนในกองทนุ ARK Fintech Innovation 
ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของกองทุน ARK Fintech 
Innovation ETF ดังต่อไปนี้ 

 
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participants Concentration Risk) : 

กองทุนมีจำนวนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่จำกัด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ออกจากธุรกิจ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และไม่มีผู้ร่วมค้าหน่ วยลงทุนรายอื่นที่
สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต อาจส่งผลทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนซื้อขายใน
ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ความเสี่ยงของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจเพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่กองทุนอี
ทีเอฟมีการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนอีทีเอฟดังกล่าวมักจะกำหนดให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนต้อง
วางหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที ่
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2. ความเสี่ยงของหมวดธุรกิจการสื่อสาร (Communications Sector Risk) : ผลการดำเนินงานของกองทุนจะ
ได้รับผลกระทบจากหมวดธุรกิจการสื่อสารมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหมวดธุรกิจดังกล่าวน้ อยกว่า บริษัทที่
เกี ่ยวข้องกับการสื ่อสารจะมีความเสี ่ยงจากความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์และบริการอันเนื ่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคู่แข่ง บริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสารอาจได้รับผลกระทบ
จากแรงกดดันทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น การแข่งขันด้านราคา ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา ข้อกำหนดด้าน
เงินทุนจำนวนมาก และกฎระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี้ อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ผันผวนการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคที่คาดเดาไม่ได้ อาจส่งผล
กระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสาร แม้ว่าทุกบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัยของเครือข่าย แต่บางบริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสารอาจตกเป็น
เป้าหมายเฉพาะของการแฮ็ก และการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลของผู้บริโภค หรือการ
หยุดชะงักในการให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น 

 
3. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) : ทรัพย์สินของกองทุนจะกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ที่

ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและหมวดอุตสาหกรรมของบริษัทที่นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบทางลบมากกว่า
กองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 
4. ความเสี่ยงจากหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary Risk) : หมวดสินค้าฟุ่มเฟือยอาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย 
การแข่งขัน รายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภค แนวโน้มทางสังคม และแคมเปญทางการ
ตลาด 

 
5. ความเสี่ยงในการลงทุนเทคโนโลยีบล็อคเชน การลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อค

เชนอาจประสบความเสี่ยงดังต่อไปนี้  
 

• เทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งใหม่และการใช้งานอาจยังไม่ได้รับการทดสอบอีกหลายประการ กลไกในการใช้
เทคโนโลย ี

 
• การทำบัญชีแบบกระจายในการทำรายการสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์นั้น

ยังค่อนข้างใหม่และยังไม่มีการทดสอบ จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง การใช้
เทคโนโลยีบล็อคเชนที่ยังไม่แพร่หลายอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนในกองทุน การทำผิดในบล็อคเชนหนึ่ง
อาจทำให้นักลงทุนและบุคคลทั่วไปเสียความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อคเชนและเกิดความลังเลมากขึ้นใน
การออกและลงทุนในสินทรัพย์ที่บันทึกรายการในบล็อคเชน ยิ่ง ไปกว่านั้น เทคโนโลยีบล็อคเชนมีการ
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กำกับดูแลที่พัฒนาขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจมีปัญหาใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวหรือปัญหาการควบคุมดูแลอื่น ๆ ที่อาจต้องทำการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายบล็อกเชน 

 
• การโจรกรรม การสูญเสียหรือการทำลาย  การทำรายการบนบล็อคเชนอาศัยวิธีการเข้ารหัสเป็นการ

เฉพาะ เพื่อเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ (หรือ “วอลเล็ต”) การโจรกรรม การสูญเสียหรือการทำลายรหัสจะทำ
ให้ไม่สามารถอ้างสิทธิ ์ความเป็นเจ้าของที ่ผ ู ้ใช้มีในสินทรัพย์ในบัญชีได้ (ไม่ว่า “สัญญา smart 
contracts” หลักทรัพย์ สกุลเงินหรือสินทรัพย์ดิจิตอลอื่น ๆ) นอกจากนี้ การโจรกรรม การสูญเสียหรือ
การทำลายรหัสส่วนตัวหรือรหัสทั่วไปที่จำเป็นในการทำรายการบนบล็อคเชนยังอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ
หรือการดำเนินการของบริษัท หากมีการใช้งานบัญชีนั้น  

 
• ความเสี่ยงในการพัฒนา  เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจไม่ได้สร้างกระบวนการทางธุรกรรมที่เหมาะสมที่สุดที่ 

ทำให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นแก่บริษัทที่กองทุนเข้าไปดำเนินการลงทุน อันที่จริงแล้ว 
บริษัทต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในเทคโนโลยีบล็อคเชนนั้นอ าจไม่ได้ใช้หรืออาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่หรือแพลตฟอร์ม
ที่เป็นคู่แข่งอาจทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนใช้ทางเลือกอื่นแทนบล็อคเชน 

 
• การเรียกร้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  การขยายตัวของธุรกิจเปิดใหม่ (startup) ในปัจจุบันที่พยายาม

ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในบริบทต่าง ๆ หมายถึงโอกาสในการขัดต่อข้อเรียกร้องทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้ออก การดำเนินการหรือธุรกิจของผู้ออก และยังเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง
ต่อแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ดิจิตอลได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากไม่
คำนึงในแง่ของการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ การ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

 
6. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) : เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีทาง

อินเตอร์เน็ตกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ กองทุนจึงมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การละเมิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาและไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้กองทุนสูญเสียข้อมู ลที่สำคัญ ข้อมูลได้รับ
ความเสียหายหรือสูญเสียความสามารถในการดำเนินงาน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้กองทุนต้องทำผิด
กฎระเบียบ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเกิดความสูญเสีย
ทางการเงิน การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบข้อมูลดิจิทัลของกองทุน
โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการแฮ็กหรือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือการโจมตีจากภายนอก
เพื่อให้เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการแก่
กองทุน เช่น ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่
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กองทุนลงทุนอาจส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการถูกละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยตรง 
ในขณะที่กองทุนได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบบริหารความเสี่ยงที่ถูกออกแบบมา เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน
แผนและระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ยังไม่มีการรับประกันว่าความพยายามดังกล่าวจะประสบความสาเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกองทุนไม่ได้ควบคุมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ออกหรือผู้ให้บริการ
แก่กองทุนโดยตรง 

 
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในใบแสดงสิทธิ (Depositary Receipts Risk) : ADR and GDR เป็นหลักทรัพย์ที่

ออกโดยธนาคารหรือบริษัททรัสต์ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานของความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท
ในต่างประเทศ และให้สิทธิแก่ผู้ถือในการรับเงินปันผลและกำไรส่วนเกินทุนทั้งหมดที่จ่ายให้กับหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่อ้างอิง ผู้ออกใบแสดงสิทธิบางรายจะไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นไปยังผู้
ถือใบแสดงสิทธิหรือไม่มีการส่งผ่านสิทธิในการออกเสียงใดๆ ในหลักทรัพย์ดังกล่าว การลงทุนในใบแสดงสิทธิ
อาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง นอกจากนี้ ใบแสดงสิทธิอาจไม่จำเป็นต้อง
ออกในสกุลเงินเดียวกันกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่สามารถถูกแปลงสภาพได้ รวมถึง ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงอาจ
ไม่มีการดูแลข้อมูลของใบแสดงสิทธิ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา 

 
8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Disruptive Innovation Risk) : บริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อ

ว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแทนที่เทคโนโลยีเก่า
หรือสร้างตลาดใหม่อาจไม่สามารถทำได้ในความเป็นจริง บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อาจไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในช่วงแรก บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่อาจเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองหรือ
กฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรมหรือรัฐบาลในประเทศระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บริษัทเหล่านี้อาจมี
ความเสี่ยงจากรูปแบบของนวัตกรรมที่เลือก และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงาน
ที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นที่มุ่งเน้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้สร้าง
รายได้ในปัจจุบันจากการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทเหล่านั้น
จะสร้างรายได้จากการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในอนาคตการเปลี ่ยนแปลงทางนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีอาจเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของธุรกิจโดยรวม ดังน้ัน ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีอาจไม่ส่งผลต่อมูลค่าหุ้นที่ออกโดยบริษัทนั้น 

 
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) : การลงทุนใน

หลักทรัพย์ที ่ออกโดยประเทศที่อยู ่ในกลุ ่มตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ่ยงที ่มากกว่าหรือแตกต่างจาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไป อันเนื่องมาจากตลาดมีการพัฒนาน้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่า และมี
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบ หรือความไม่แน่นอนอื่นๆ 

 



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation 

หน้า 12 / 82 

10. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : มูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่อาจปรับตัวลดลง
อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบางบริษัทที่กองทุนลงทุน และยังรวมถึงความเคลื่อนไหว
ของหุ้น การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุน นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สภาวะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือที่
เกี่ยวข้องกับบางบริษัท ตราสารทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของตลาดหุ้น และการ
ปรับตัวลดลงของตลาดในวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนในตราสารทุนนั้น 

 
11. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) : บริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีทาง

การเงินที่พยายามขัดขวางหรือแทนที่สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไปต้องเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัท
ขนาดใหญ่ บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตนได้หากพวกเขาเผชิญกับ
การโจมตีทางการเมือง และ/หรือกฎหมายจากคู่แข่งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ โดยทั่วไปกฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความท้าทายในการบรรลุการ
ประหยัดต่อขนาด บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจไม่ได้รับรายได้ใดๆ ในปัจจุบัน และไม่สามารถมั่นใจได้ว่า 
บริษัทดังกล่าวจะได้รับรายได้จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทนวัตกรรมฟิน
เทคอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความล้าสมัยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ การโจมตีด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักในเทคโนโลยีที่บริษัทเหล่านั้นพ่ึงพา 

 
12. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนของกองทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศนั้น 
เช่น ความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่สูงหรือความเป็นชาตินิยม ราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศและราคาของ
หลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในบางครั้งอาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่ออกโดย  
ผู้ออกต่างประเทศอาจมีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อตลาดหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ในช่วงเวลาที่มีความไม่มั่น คงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมในประเทศหรือภูมิภาคนั ้น มูลค่าของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่สูงขึ ้น การขาดสภาพคล่อง หรือการปิด
ดำเนินการของตลาดแรกที่หลักทรัพย์นั้นซื้อขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ โดย
ปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
13. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Information Technology Sector Risk) : หมวด

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีประกอบด้วย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิส์ เซมิคอนดักเตอร์และ
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อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่ออัตรากำไร บริษัทเทคโนโลยีอาจมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตลาด 
ทรัพยากรทางการเงินหรือบุคลากรที่จำกัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทคโนโลยีอาจเผชิญกับความล้าสมัยของ
ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนมาก การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตที่คาดเดาไม่ได้ และการแข่งขันในการให้บริการของบุคลากร ความล้มเหลว
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและรักษาฐานลูกค้า หรือการได้รับการยอมรับจากตลาด อาจส่งผล
เสียอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นอย่างมากและการสูญเสียสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอาจส่งผลทางลบต่อผลกา
ไรของบริษัทเหล่านี ้

 
14. ความเส ี ่ยงจากการเหลื ่อมเวลาซื ้อขายหลักทร ัพย์ ( International Closed-Market Trading Risk) : 

เนื ่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงบางตัวของกองทุนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที ่ปิดทำการในขณะที่ตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทำการ ดังนั้น จึงมีความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันของ
หลักทรัพย์อ้างอิงและราคาเก่าของหลักทรัพย์นั้น (เช่น ราคาปิดล่าสุดของตลาดต่างประเทศ) ซึ่ งส่งผลต่อ
ความแตกต่างของราคาซื้อขายที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่มากกว่ากองทุนรวมอีทีเอฟที่
ไม่ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 
15. ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จำนวน 

35-50 บริษัท ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าของพอร์ตการลงทุนอาจปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลง
ของมูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนลงทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจปรับตัวลดลงจากเหตุผลโดยตรงที่
เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น ผลการดำเนินงาน และความต้องการในสินค้าหรือบริการของผู้ออกตรา
สารนั้นที่ลดลง 

 
16. ความเสี ่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที ่ม ีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ( Large-Capitalization 

Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมีความผันผวนน้อยกว่าบริษัทที่มีมูลค่า
ตลาดขนาดเล็ก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงที่ลดลง มูลค่าของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่
อาจจะไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับมูลค่าของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กกว่า 

 
17. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการกองทุน (Management Risk) : ในฐานะของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการ

บริหารแบบเชิงรุก (Actively-Managed ETF) กองทุนจะมีความเสี ่ยงด้านการบริหารจัดการกองทุน 
ความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการบริหารกองทุนให้บรรลุกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุน 
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18. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะผันผวนตามความผันผวนของตลาดที่
กองทุนลงทุน มูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์อื่น เช่น อัตราเงินเฟ้อ หรือการคาดการณ์เงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้ย อุปสงค์โลกต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรบางประเภท ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ก่อการร้าย การ
ควบคุมของรัฐบาลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็น
อย่างมาก 

 
19. ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด (Market Trading Risk) : กองทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการซื้อขาย

ในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการหยุดชะงักของกระบวนการเพิ่มและลดหน่วยลงทุนของกองทุน การ
ขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรองความผันผวนของตลาดที่รุนแรง หรือการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลทำให้หน่วยลงทุนมีการซื้อขายในราคาที่สู งกว่าหรือต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน และอาจส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขาดทุนเป็นจำนวนมาก 

 
20. ความเสี ่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบร ิษ ัทที ่ม ีม ูลค่าตลาดเล็กมาก ( Micro-Capitalization 

Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากอาจมีความเสี่ยงสูงในการขาดทุนและความผันผวน
ของราคา เนื่องจากรายได้และกำไรของบริษัทเหล่านั้นมีแนวโน้มที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ (บางบริษัทอาจ
ขาดทุน) นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากอาจจะมีความผันผวนมากกว่าและมี
สภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก
มากมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในความถี่ที่น้อยกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่กว่า และจัดตั้งมานานกว่า ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวและความสามารถในการขายหลักทรัพย์นั ้นใน
อนาคต 

 
21. ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk) :กองทุนถูกจัดอยู่ในประเภทกองทุน

ที่ไม่มีการกระจายการลงทุน ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อย หรืออาจลงทุนในแต่ละ
หลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์ หนึ่งอาจ
ส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่า
กองทุนที่มีการกระจายการลงทุน 

 
22.ความเสี ่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที ่มีมูลค่าตลาดกลางและเล็ก( Small-and Medium-

Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและเล็กอาจมีความผันผวนที่มากกว่า
บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและเล็กจะมีประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรทางการเงิน ประสบการณ์ในการบริหาร และความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่า
บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ดังนั้น การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดกลางและเล็กอาจ
สร้างผลตอบแทนได้ช้ากว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ 
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หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือ  
ชี้ชวนของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสำคัญ 

 

• ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovationมีดังนี ้
 

1.  ความเสี่ยงอนัสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน ARK Fintech Innovation ETF 
เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน ARK 
Fintech Innovation ETF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น  ความเสี่ยงของกองทุน  
ARK Fintech Innovation ETF ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน “ARK 
Fintech Innovation ETF” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ด้วย 
ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยง
ของกองทุน ARK Fintech Innovation ETF ได ้

 
2. ความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

จากการที่กองทุน ARK Fintech Innovation ETF ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 
เข้าลงทุน มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Fintech Innovation มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะทำ
ให้กองทุนได้รับดอกเบี้ยรับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบกำหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจำนวนที่
น้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนต่ำกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง 
(เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณ
เป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น 

 
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation อาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นกองทุน
จึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว ้

 
3. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกทำให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่
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เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ไม่สามารถนำเงินกลับ
เข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน 
ARK Fintech Innovation ETF ได้ทัน ต่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุนเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง Fintech Innovation อาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลา
และราคาที่เหมาะสม เพื่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซื้อขายจริง 

      
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ ในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรม
ดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

 
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะ
ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีความ
เสี่ยงสภาพคล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์  (Over 
the Counter) 

 
อนึ่ง การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ 
กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส  (Opportunity Cost) 
ของกองทุน 

 
6. ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน ARK Fintech Innovation ETF ได้อีก

ต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนใน กองทุน ARK Fintech Innovation ETF ได้อีกต่อไปไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จา่ย
ของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไป
จากเดิมได้ ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุน
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด 
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3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  ดังนี ้
 
1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  
 
1.1  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  
 
 กองทุนรวมทั่วไป  
 อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ 
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน  

 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
 บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

  
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่

แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกได ้ 

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น  
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้

เครื่องมือนี ้ 
 
•  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่

เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 
2)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 

ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
 
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์  
 
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 
6)  ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 
• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอ่ืนได ้ 
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• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะ
ดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

 
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 

pricing)  
 
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ

พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ  
 

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ 

 
1.  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่

เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  

 
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
•  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย

พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้น ๆ  
 

•  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
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เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้

เครื่องมือนี ้
 
•  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วน

ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า 
swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  

 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 

1.3  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม ( Anti-Dilution 
Levies – ADLs)  

 
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
•  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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•  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะ
คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 
1)  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่

เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 

ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
 
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ บริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 
• การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
 

1)  สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 
3)  ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้บริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 
•  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน

การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น  
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•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิ
ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน 
ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ 
ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได ้ 

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่

เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/
หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้

เครื่องมือนี ้ 
 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั ้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  

 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
•  บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี  
 
1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
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2)  มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี ่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก   
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  

 
•  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

 
2.  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
2.1  ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)  
 

กองทุนรวมทั่วไป  
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
•  บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice 

period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้ง
มูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่
กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
•  บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity 

Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมือ
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อื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ 
Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่  Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ใน
สถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และ
หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่
ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที ่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร ่วมกับเครื ่องมือในการบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ 
Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of 
Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  
•  ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, 
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอน

หน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือ
ผ่านทางชอ่งทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น  
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้

เครื่องมือนี ้
 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
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2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูล
ที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)  
 
กองทุนรวมทั่วไป  
เพดาน Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
•  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม

รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
•  บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ

คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
•  ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) 
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บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  

 
•  บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate  
 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 

Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบุไว้ในโครงการ  

 
•  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
•  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้  

 
•  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
 
•  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย

พินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period 
สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่

ประกาศใช้  
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•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือ
ร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่
เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น  
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการ

ใช้เครื่องมือนี ้ 
 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที ่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โด 

 
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1.  ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
 
2.  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ

คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว ้ 

 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

 
3.  การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า  หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธทิี่
จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ 

 
4.  การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่ งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อัน
เนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  

 
1.  ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
2.  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
 
3.  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏบิัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทน. 
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11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร  

 
4. คำเตือน 

 
1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Fintech innovation 

ETF (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน
ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ  มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า 

 
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี 

อีสท์สปริง Fintech Innovation เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ      
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 
 

3. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนไทยและกองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกวา่
กองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่า  ผู้ลงทุน
ทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง 
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4. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation เป็นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานสูงจึงไม่
เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดำเนินงานได้ต่ำหรือปานกลาง 
 

5. กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุน 
ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 

6. เนื่องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืน
เงินตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

7. ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ 
 

8. กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือ
ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 

9. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้   ใน
หนังสือช้ีชวน 
 

10. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ทำ
ธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ผู้ออก
หลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech 
Innovation เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนำส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ 
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หรือ ตามคำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

11. ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด 
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12. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    มี
ความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ  เพื่อให้
เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้
ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ  
ชี้ชวนฉบบันี ้
 

13. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง

สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  
 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน

เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  

 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4 

  
 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 
14. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
 

15. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech 
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Innovation ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
 

16. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 

17. ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
 

18. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดก ารได้ที่บริษัท
จัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 

19. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที ่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th) 
 

20. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื ่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได ้
 

21. ในกรณีที่ผู ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

22. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.eastspring.co.th 
 

23. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.eastspring.co.th/
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24. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

25. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th) 

 
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 

3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 
1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

 
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยัง
ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน  
 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอน
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

 
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัท
จัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว  
 

http://www.eastspring.co.th/
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สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้
โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย 
 
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับ

หรือเพ่ือประโยชน์กับ   
 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที ่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้ที ่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว   
 
3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน

เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว   

 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4) 

 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่าย
ให้กับหรือเพ่ือประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  
 

ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
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ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม  
 
ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น  

 
3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน 

 
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังน้ี    
 
1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น   
 

2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
 

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 
1. บลจ.อีสท์สปริง จำกดั โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ www.sec.or.th 
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19) 

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 
7. ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
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6. เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีการควบ
รวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 
จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 

 
ที่ตั้ง ช้ัน 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
https://www.eastspring.co.th  E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 
จำนวนกองทนุรวมทั้งหมดภายใต้การบรหิารจัดการของ บลจ.อสีท์สปริง 
ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2565 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 187 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 335,317.39 บาท 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้  
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร ์ ประธานกรรมการ 

2. คุณเวนด้ี ลิม ฮวี ชิง   กรรมการ 

3. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล    กรรมการ 

4. คุณศรัณย์ ภู่พฒัน ์ กรรมการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร ดังนี ้
1. คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ 
2. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค ์ รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ 
4. คุณ Phanindra Prabhala รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
5. คุณนฎา อิบรานันท ์ รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒ ิ รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน 

 
 
 

https://www.eastspring.co.th/
mailto:contactus.th@eastpring.com


กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation 

หน้า 38 / 82 

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้ 

1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ           รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน  

2. คุณธีระศันส์ ทตุิยะโพธิ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 

3. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรตันกุล            ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 

4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล           ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  

5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร               ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน  

6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์  ผู้จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ 

7. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ 

8. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  รองกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

    
3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปรญิญาโท 
การเงินสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

- 2536 ปรญิญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุน 

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก ้จำกัด 
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 

- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด 

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทีล่งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน, 
ฝ่ายจัดการกองทุน 

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

น.ส.ดาราวรรณ ประกาย
ทิพย ์
 
  
  
  
 

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

- 2548 ปรญิญาตรี 
เศรษฐศาสตร ์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 

- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พารท์
เนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส 

- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย ์

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กำหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการ
จัดการสาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  

- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝา่ย
จัดการลงทุน  

- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่
ชำนาญการส่วนซื้อขาย
หลักทรัพย์ สายงานจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายซื้อขายหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน และตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กำหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
กำหนด 

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท 
การเงินสถาบัน

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    

- มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์

สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จำกัด
ผู้จัดการกองทุน 

ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทีล่งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล - 2537 ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535 ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จำกัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- 2556 - 2564  บริษทัหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้
กรอบการลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจฬุา 
ลงกรณร์าชวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี ้

- 2546-2548 ฝา่ยตราสารหนี้และ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ยูโอบี         

- 2542- 2544 Treasury 
Department , Standard 
Chartered Bank 

- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การ
ลงทุน ฝ่ายบรหิารเงินสำรอง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุนอาวุโส    

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต รักษาการผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลอาวุโส 2   

- ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุน 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุน 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การ
ลงทุนอาวุโส  

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / 
บริหารธุรกิจ St. Louis 
University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุนอาวุโส    

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1   

- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หัวหน้าส่วนศนูย์ซื้อขายตราสาร
หนี้ไทย 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุน 

- ผู้ช่วยผู้ชำนาญการธนาคาร
กรุงเทพจำกัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

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

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- CISA I - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต ผู้จัดการกองทุน Equity 
Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

- Institutional Sale Trinity 
securities 

- Relationship Manager 
(Corporate Banking)  UOB 

- Relationship Manager 
Standard Charter (Thailand) 

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. 
Finance, Thammasat 
University 

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA Level 1 

- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้จัดการ
กองทุน 

- 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง - 2549 ปรญิญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน  

- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกดั 
ผู้จัดการกองทุน  

- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกดั 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ดำเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนที่กำหนด 

นายวีรชัย จันเป็ง - 2550 ปรญิญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร ์

- 2543 ปรญิญาโท 
เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 2541 ปรญิญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 – 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน 

- 2559 – 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ 
จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสาร
ทุน 

- 2554 – 2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2552 – 2554 บริษัทหลักทรัพย ์
ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายค้าหลักทรพัย ์

- 2546 – 2552 บริษัทหลักทรัพย ์
เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายค้าหลักทรพัย ์

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส.เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in 
Financial Investment 
and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, 
International 
Program) The 
National Institute of 
Development 
Administration (NIDA) 

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

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยสุทัยธรร
มาธิราช 

- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 

- 2559-2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด 
Senior Fund Manager 

- 2559 บรษิัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วรรณ จำกัด  
Fund Manager 

- 2556-2559  
บริษัทหลักทรัพย ์ไอวี โกลบอล 
จำกัด (มหาชน) Fund Manager 

- 2556 บรษิัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน 
พาร์ทเนอร์ จำกัด Fund 
Manager 

- 2555-2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จำกัด Fund Manager 

- 2552-2555 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จำกัด Assistant Fund 
Manager 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

น.ส.รุจิรา เข็มเพชร - 2561 ปรญิญาโท Msc. 
Finance, University 
of Southampton 

- 2557 ปรญิญาตรี 
เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA Level I  
 

- สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการ
กองทุน 

- 2565 บรษิัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทาลิส ฝ่ายจัดการลงทุน 
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ  



กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation 

หน้า 47 / 82 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2563-2565 บริษัท ไทยศรี
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
หัวหน้าส่วนแผนกลงทุน 

- 2562-2563 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง 

                                                                                                                                                 
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง 

 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 
  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523  
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน ์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1. นาย เทอดทอง เทพมังกร  
2. นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้   

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บ ีถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

 
  

http://www.eastspring.co.th/
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7. ข้อมูลอื่นๆ 
 
1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน 
  ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech Innovation ไดทุ้กวันทำการด้วยวิธี 

ก. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ข. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.eastspring.co.th 
ค.  การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) 
ง.  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจา้หน้าทีศู่นย์ทีป่รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจดัให้มีขึ้นในอนาคต 

 
ลงทุนกับ บลจ.อีสทส์ปริง 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสาร
ประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน    
บุคคลธรรมดา 
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2. บัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ  

รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่
ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

และเงื่อนไขการลงทุน 
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ 
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหว

ของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
                

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หาก
รายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน ในต่างประเทศ 
เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือ
เวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ-ขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อ-ขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น 
โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว 
 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน 

 
นิยาม 
วันทำการ  หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
วันทำการของกองทุนหลัก  หมายถึง วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและ

เป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
วันทำการซื้อขาย  หมายถึง วันที ่ตามปฏิทินที ่เป็นวันทำการตามปกติของทั ้งบริษัทจัดการและของ

กองทุนหลัก  หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือช้ีชวนไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ/คำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ  
 
การซื้อหน่วยลงทุน :  

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญช)ี 1 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน               มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**   
                        ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    
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หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง
แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 

   ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น 

 *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน 
www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
 ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บริษัท

จัดการ  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท 
(หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น 

 
2)  สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  
 ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดง
เป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  

 
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ระหว่างวันทำการซื้อขาย 

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 
ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนกำหนด 

2.  อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3.  คำสั่งซื้ออัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
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ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ระหว่างวันทำการซื้อขาย 
4.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ

(เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีรว่ม
เท่านั้น)   

ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 

หมายเหตุ * ตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  
ซ้ือด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ
ซื้อขายระหว่างเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่าง
มูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
กรณีชำระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณา
กรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค 

 
1) กรณีที่สั่งซื้อผา่นสำนักงานใหญ่ หรือสำนกังานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
 กรุณาสั่งจ่าย "กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปรงิ Fintech innovation”  
 
2) กรณีที่สั่งซื้อผา่นผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน  
  กรุณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง โดย..................(ระบุช่ือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน)” และ/ หรือ สั่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำ
การถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิก
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ
แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อผูกพัน 

 

  ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั ่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่าย
ดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุน
ครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการ
ดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพ่ือให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน 
หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.eastspring.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) 
แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.
กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้  
 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร
บันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ 
 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐาน
ในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
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 ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.eastspring.co.th) หรือกรอก “ใบคำขอใช้
บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้
ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจาก ธนาคาร
เจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะ
ยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว  
 
คำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
แล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียน
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
หรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก 

 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็น
หลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 

 ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 
น.**  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุก
ครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไว้แล้ว 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมีบัญชีหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้
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แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได ้ 

 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ 

เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการ
เป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย
นั้นหากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้     

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
 
ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจน
เต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
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การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทำ
รายการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
2. อินเทอร์เน็ต  www.eastspring.co.th 
3.    คำสั่งขายอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
4.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น) 
 
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง 1.00 บาทขึ้นไป* 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน**         
 ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขาย 

 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
          ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่หน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม

ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
 *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 

1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 
หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

 

 ขายคนืด้วยตนเอง ณ ทีท่ำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    
ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำการสั่งขายคืน กรุณากรอกใบ
คำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน 
 

  ขายคนืผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน
สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ 
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www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**  โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วย
ลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือ
มูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.eastspring.co.th 
 

  ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมี
ขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ 
 

 ขายผ่านเจา้หน้าทีศู่นย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ  โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 
 

ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
ขายค ืนมากกว ่าม ูลค ่าหน ่วยลงทุนหร ือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหล ือในบ ัญช ี บร ิษ ัทจ ัดการจะถ ือว่า  
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น 

 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
     ** กรณีที่สั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่

วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลัง
เวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไป
ตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้   

 
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบ
คำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้  

http://www.tmbameastspring.com/
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 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี
หรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ  
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี ่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  ซึ่งบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน) 
(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อ
ขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) 
 

 นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุ
ในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้
ให้ท่านภายใน  5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกจิที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน)  ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ภายใน
ช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บริษัทจัดการ  สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อ
ขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) 

 
  รับเชค็ทางไปรษณีย ์   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการ
ได ้
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 โอนเงินด้วยวธิีบาทเน็ต   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
www.eastspring.co.th  หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอ่ืน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  สามารถแจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำ
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี ้

 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3.  คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เปน็บัญชีร่วมเท่านั้น) 

 
ในกรณีที่ทำรายการภายหลังเวลาทำรายการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech innovation ภายในเวลาตามที่กำหนด  แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุน
ปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายถัดไป 
 
ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น  หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด 
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 
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มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 บาท ขึ้นไป* 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   ไม่ม ี
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า         มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**  
 ณ  สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน**  
 ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย  
 (โปรดดูตารางกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 
 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม

ตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

 ***บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่ง
ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขาย
คืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการ
ดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำ
การของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน www.eastspring.co.th 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ทีท่ำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้
ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนกำหนด  

 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยน
จากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้น
ต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้น
เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่อง ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 

 สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวนั โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น                                                      

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
วันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การ
คำนวณราคาในวันทำการซื้อขายถัดไป  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้
รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สามารถทำรายการ
ได้ตลอด 24 ชั ่วโมง โดยสับเปลี ่ยนเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั ้งละไม่เกิน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

  สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมตัิ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกำหนดคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ  

  
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกำหนดวันที่ให้ทำรายการ
สับเปลี่ยนเป็นลำดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทำรายการสั่ง
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทำรายการในวันทำการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีที่
วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ  

 
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกโดยไม่
ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิก
ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำ
รายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก  

 

  สับเปลี่ยนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
บริษัทจัดการจะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม 
เว้นแต่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของ
บริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 

 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่
ปรึกษาการลงทุน ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า 
 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น  
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้ 

 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้  
 
1)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้ราคารับซื้อของวันที่การสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน มีผลที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป หักด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และ
ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 
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2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
มีผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่า
เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ 
เช่นกรณีที ่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน  หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือ
เวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ -ขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อ-ขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น 
โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว 
 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ ภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการ
ลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยันการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดทีบ่ริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม           
 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการ

ถัดไป โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขายหรือทำรายการใน
วันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 
กรณีซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Fintech innovation ได้รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงิน 

Fintech innovation 

ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือช้ีชวน)   
(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บริษัทจัดการ  สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนไดภ้ายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซือ้ขาย) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมบางกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจัดการ ตามตารางดังนี ้

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยน

ออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยน

เข้า** 
ณ วัน 

กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Fintech innovation 
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,  
ชอร์ทเทอม อนิคัม พลัส 

T* T*+3 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทย
ธนบด,ี ชอร์ทเทอม อินคัม 
พลัส  

Fintech innovation T T* 

หมายเหตุ : * ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับเง่ือนไขแต่ละกองทุน 
 ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ับเง่ือนไขแต่ละกองทุน 

  T   = วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด) 
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  T*  = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด) 
    T* +3 = สี่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด. 
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
กองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อ
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด  เป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ  
ชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
หมายเหตุ :  
* พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน

ต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน) 
** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการ

ประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
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ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดที่มิใช่วันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน 
www.eastspring.co.th หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอ่ืนใด 

 
  

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 7   8   9   10 11 

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 6   7   8   9   10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

4   5   6   7   8   8   9   10 11 12 5   6   7   8   9   

11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 29 30 31 26 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 5   6   7   8   9   

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 

28 29 30 29 30 26 27 31 28 

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

2   3   4   1   2   3   4   1   3   4   5 6   7   

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Fintech Innovation  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

http://www.eastspring.com/
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การจัดสรรหนว่ยลงทุน  
 
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจัดการจะดำเนนิการดังต่อไปนี้  
 
1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ 

“กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือตามหัวข้อ 
“การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด 

 
2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวน

หน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 

 
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หาร

ด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ได้รับ
ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 
ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ 
 
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ ์ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้         
ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน 
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2. สำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทีท่ำรายการซื้อ ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใชร้าคาขายหรือ
รับซื้อคืน ณ สิ้นวนัทำการซื้อขายหรือวนัที่รายการสับเปลีย่นมผีล ดงันี้ 
 
1) กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่า

เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

 
2) กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือใน

วันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ใน
ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 
3. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ กับหรือเพื่อประโยชน์กับ   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้ม ีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว   
 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน

เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว   

 
5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4) 

 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 
 

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
1)    คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
2)    คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้าน

บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท  
 
3)    ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้

พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
5. การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร 

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์การรับคำสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน  
 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ทั่วถึง และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การช่ัวคราวหรือถาวร 

 
6. สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้มีการซื้อขาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในกรณีที่จะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียง
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อย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน  
 
บริษัทประกันชีวิตเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ 
ขายหน่วยลงทุน รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชี วิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรับ
หน่วยลงทุน หรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคำยืนยันการทำรายการต่าง ๆ จากบริษัทประกัน
ชีวิตโดยตรง 
 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  ทั้งนี้  ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต 
และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   
 
ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน  
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว   

 
1. คำจำกัดความเพ่ิมเติม : 

 
บริษัทประกันชีวิต   หมายถึง  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
ชีวิตและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที ่เป็นหน่วยลงทุน ซึ ่งบริษัทจัดกา รแต่งตั ้ง/ยินยอมให้เป็น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการทำรายการลงทุนในฐานะ
ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
 
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอา ประกันภัย เพื่อ
เป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ บริษัทประกันชีวิตสำหรับการ
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ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต 
 

2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 

 
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนการ
หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น  ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต จึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่ง
ขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปเพียง
อย่างเดียว 

 
ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกัน
ชีวิต 

 
3. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด (ถ้ามี) โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัท
ประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำ
การในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อ
บริษัทจัดการได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว 
 
ในกรณีของการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะ
การทำธุรกรรมฟอกเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัท
ประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขัด
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ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คำสั่งห้ามการทำธุรกรรมของทางราชการ 
และกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษัทประกันชีวิต 

 
4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

4.1 ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 
(ถ้ามี)  

 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่า หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
โครงการ และคำสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน 
ก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ อนึ่ง บริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการขายหน่วย
ลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้น
ต่ำและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม ์
 
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 
วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี ่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) โดยต้อง
เป็นไปตามเงื ่อนไขและข้อกำหนดในโครงการ ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล
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กระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม) โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธี
ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

 
4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิตอาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที ่จะ
ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจำหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน 
และ/หรือดำเนินการนำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ ที่
บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือว่าบริษัท
ประกันชีวิตได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ส่งคำสั่งดังกล่าวมายัง
บริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเง่ือนไขที่บริษัทประกันชีวิตตกลงกับลูกค้า 

 
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 
กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 3. และ
การขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 4.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

 
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิต่าง ๆ ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั่วไปที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น  
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6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

 
6.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็น

หลักประกัน 
 

6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
จากบริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการ
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว 

 
6.4 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตั วแทนขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 
 

6.5 สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวม
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น 
 

6.6 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกัน
ชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด 
 

6.7 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับ
คำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น  ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

6.8 สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่อยู ่ในขั ้นตอนการ
ดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบริษัทประกันชีวิต 
 

6.9 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี ่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อ
กรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
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6.10 เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ไม่เท่าเทียมและแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น สิทธิในการรับสมุดรั บรองสิทธิ บัตรกองทุน 
ของบริษัทจัดการและการได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
รวมถึงการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางปกติอื่น ๆ 
ของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ   
 

6.11 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ในการรวบรวม และส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่
เปิดเผยชื ่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู ้ติดต่อในการยืนยัน
รายการต่าง ๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่
ละแห่งกำหนด 
 

6.12 นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัทประกัน
ชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
 

7. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน : 
 

7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจำปี 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจำปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ 

 
7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้จัดส่งรายงานแสดงฐานะ
การถือหน่วยลงทุนตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทประกันชีวิต พิจารณาเพิ่มกองทุนนี้ของบริษัทจัดการ  เข้าอยู่ในประกันแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง 
www.eastspring.co.th 
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7. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอันดบั

ความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า
สองอันดับแรก แต่อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได ้

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ เงินฝาก
ธนาคารออมสิน    

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale )  

5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่

มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่    ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี ้

<397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 
       ใน benchmark + 5% 
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5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่ง

ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน

นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน  หรืออยู่ในระบบของ 
regulated market  

6. ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทนุที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ่
ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) หรอืของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 10% หรือ (ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 
หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
     ใน benchmark + 5%   
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6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 

6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตรา
สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศ ที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่
มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 
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6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 

397 วันนับแตว่ันที่ลงทนุต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market 

6.5  ใบสำคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน 

(reverse repo) 
6. 6.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขาย

นอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC 
derivatives) 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถว้น
ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับ  ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
กำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยส์ำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
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หน่วย private equity ที่อยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายในSET หรือในตลาดซื้อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี้ชวนโครงการ ข้อ 3.13.1  
ส่วนที่ 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2   ข้อ 1.2  ที่
จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด ซื้อ
ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 
6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ1 – 7  (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่กิจการหนึ่ง ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต ่

อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  

อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรพัย์สิน (product limit) 
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ

สถาบันการเงินไทย 
(ไม่รวมถึงเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน และ
ทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ 
derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45%  เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
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2. ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ 
2.2  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถึง

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  ซึ่งจดทะเบียน
กับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกันไม่เกิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

 
8. ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 ของรอบปีบัญชีตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สนิทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์และนายทะเบียน ณ วันทีค่ำนวณ) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
23 ม.ีค. 64 –  
30 พ.ย. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. 64 –  
30 พ.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)  

ไม่เกิน 3.7450  1.2531 
 

1.2531 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400  1.0700 1.0700 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070  0.0321 0.0321 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140  0.1510 0.1510 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.2840 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้   
ภาษีเงินได้ ตามที่จ่ายจริง 0.0011 0.0008 
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 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สนิทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์และนายทะเบียน ณ วันทีค่ำนวณ) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
23 ม.ีค. 64 –  
30 พ.ย. 64 

เรียกเก็บจริง 
1 ธ.ค. 64 –  
30 พ.ย. 65 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด 1.2542 1.2539 
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
    2. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ 
rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

 
 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 0.07 

(172,543.52 บาท) 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
23 มี.ค 64 – 

5 มิ.ย.65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย. 65 

เรียกเก็บจริง 
*สำหรับรายการที่
มีผลตั้งแต่วันที ่

1 กรกฎาคม 2565 
เป็นตน้ไป 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เข้า 

ไม่เกิน 1.50 1.00 ไม่เรียกเก็บ *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Spread) ที่เรยีกเก็บจากผู้ทำ
รายการนี้ เมื่อมีการสั่งขาย 
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(เก็บเข้ากองทุน) 

ไม่เกิน 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 
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อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
23 มี.ค 64 – 

5 มิ.ย.65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย. 65 

เรียกเก็บจริง 
*สำหรับรายการที่
มีผลตั้งแต่วันที ่

1 กรกฎาคม 2565 
เป็นตน้ไป 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

(คิด
ค่าธรรมเนียมขั้น

ต่ำ 100 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาทต่อครั้ง) 

5 บาท ต่อหนว่ยลงทุน 1,000 หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้) 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 57.52% 

 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
คำอธิบายเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร 
ซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู ้ลงทุนสถาบันที่จัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที ่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 
 



 

 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการจัดการ 

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง Fintech Innovation 
  



ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม :  

 
1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Fintech Innovation  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  TMB EASTSPRING Fintech Innovation Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  TMB-ES-FINTECH  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมนี้ ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตาม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้ 

1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ หรอื  
2. ในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรก ต ่ากวา่ 500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาทถว้น) และบรษัิทจดัการ
ประสงคจ์ะจะยตุโิครงการ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว ผา่น www.eastspring.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ใด
ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอ
ขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ : 10,000,000,000.00 บาท  

เป็นไปตามประกาศ 
  



 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

• ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ15 
ของจ านวนเงนิทนุโครงการหรอืไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท(Green shoe)  
• ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุโครงการ แตย่ังไมเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของ
จ านวนเงนิทนุโครงการ (Green shoe) บรษัิทจดัการจะด าเนนิการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ และอาจด าเนนิการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได ้โดยไมต่อ้งแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทนุของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถอืวา่
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอน
การด าเนนิการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 1,000,000,000.00 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรอืการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้
ถัดไป และ/หรอื มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท และ/หรอื จ านวนหนว่ยลงทนุ
ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 100 หน่วย โดยใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัด าเนนิการดังกลา่ว (ทัง้นี ้หากใน
กรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั กอ่นวนั
ด าเนนิการดังกลา่ว) โดยตดิประกาศดังกลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื และ
ประกาศใน www.eastspring.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำรลงทนุ 
ลกัษณะพเิศษ กำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทนุ
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  



 
3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการลงทนุของผูล้งทนุ ทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ ทีเ่นน้ท าธรุกจิทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับนวัตกรรมดา้นการเงนิ (FinTech Innovation theme)  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  
วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ทัง้นี้จะ
ท าเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวมเทา่นัน้ 
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  
- 1. กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Fintech Innovation มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุ ARK 
Fintech innovation ETF ทีก่องไทยเขา้ลงทนุรว่มกับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรอื กองทนุรวมอทีี
เอฟตา่งประเทศ กองอืน่ ๆ 2.กองทนุ ARK Fintech innovation ETF (กองทนุปลายทาง) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิ
รุก (Active Management)  
 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  

 
หมายเหต:ุ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีว้ัดดังกลา่วผา่น
การลงประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดสมาคมบรษัิทจดัการ
ลงทนุและ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของ
กองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ดัไมไ่ดจ้ัดท าหรอื



เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกลา่วใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้
ผา่นการประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุ
ได ้ 

 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หนว่ยลงทนุของ กองทนุ ARK Fintech innovation ETF และหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรอื กองทนุรวมอทีเีอฟตา่งประเทศ (”กองทนุปลายทาง”) เมือ่รวมกันแลว้โดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยสดัสว่นการลงทนุในแตล่ะกองทนุโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทางทีม่นีโยบายการลงทนุแบบเชงิรุกเพือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุผา่นการลงทนุในไม่
ต ่ากวา่รอ้ยละ 80ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทาง โดยกองทนุปลายทางจะลงทนุในบรษัิททีม่กีารด าเนนิ
ธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับนวัตกรรมดา้นการเงนิ (FinTech Innovation theme) ซึง่อาจพัฒนาหรอืพึง่พานวตักรรมการช าระเงนิ 
ผูใ้หบ้รกิารอคีอมเมริซ์ นวัตกรรมการท าธรุกรรม การวเิคราะหท์างธรุกจิ การใหกู้ย้มืแบบ peer-to-peer การช าระเงนิผา่น
มอืถอืและ blockchain เป็นตน้  

สว่นทีเ่หลอืบรษัิทจดัการจะลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : กองทนุ ARK Fintech innovation ETF  
กองทนุปลายทางทีก่องทนุจะลงทนุ คอื กองทนุ ARK Fintech innovation ETF ซึง่บรหิารและจัดการโดย ARK 
Investment Management LLC โดยกองทนุดังกลา่วเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายใหกั้บ ผูล้งทนุตา่งๆ ทัง้ผูล้งทนุทัว่ไป 
(retail investors) และผูล้งทนุสถาบัน (institutional investors) โดยกองทนุ ARK Fintech innovation ETF มนีโยบาย
การลงทนุแบบเชงิรุกเพือ่เพิม่มลูคา่เงนิลงทนุผา่นการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทท่ัวโลกไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 โดย
กองทนุจะลงทนุในบรษัิททีม่กีารด าเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับนวัตกรรมดา้นการเงนิ (FinTech Innovation theme) ซึง่อาจ
พัฒนาหรอืพึง่พานวัตกรรมการช าระเงนิผูใ้หบ้รกิารอคีอมเมริซ์ นวัตกรรมการท าธรุกรรม การวเิคราะหท์างธรุกจิ การใหกู้ย้มื
แบบ peer-to-peer การช าระเงนิผา่นมอืถอืและ blockchain เป็นตน้  

ทัง้นี้ การด ารงอัตราสว่นการลงทนุในกองทนุปลายทางเมือ่รวมกันแลว้โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยสดัสว่นการลงทนุในแตล่ะกองทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และการลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ จะไมน่ ามาบังคับใชใ้นชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วันนับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม และไมน่ ามาบังคับใชใ้นชว่ง 30 วนักอ่นเลกิกองทนุ หรอืชว่งระยะเวลาทีก่องทนุจ าเป็นตอ้งรอการลงทนุ และ/
หรอืในชว่งทีผู่ล้งทนุท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 
10 วันท าการ ทัง้นี ้ยังคงตอ้งค านงึถงึประโยชนผ์ูล้งทนุเป็นส าคัญ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรอื
ลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศได ้หรอืเปลีย่นกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไมท่ าให ้
ระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กับ
สถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อืหน่วย



ลงทนุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผา่น www.eastspring.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด กอ่น
ด าเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดังกลา่ว  

ทัง้นี้ การลงทนุของกองทนุใน กองทนุปลายทางจะอยูใ่นรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยกองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศตามดลุยพนิจิ
ของผูจ้ัดการกองทนุ ดังนัน้ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้ับเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุ
เริม่แรกได ้เชน่ กรณีทีค่า่เงนิสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ มแีนวโนม้ออ่นคา่ลง ผูจ้ัดการกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) บางสว่น อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการ
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสดัสว่นทีน่อ้ย หรอือาจพจิารณาไมป้่องกันความเสีย่งในกรณีทีค่า่เงนิสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 
มแีนวโนม้แข็งคา่  
 
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient 
portfolio management (EPM)) ได ้หรอือาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured 
Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑห์รอืไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธรุกรรมการ
ใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในตราสาร
ทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหนี้ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ระดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) รวมถงึลงทนุใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงกองทนุ ARK Fintech innovation ETF สบืเนื่องจากการทีก่องทนุ 
ARK Fintech innovation ETF ทีก่องทนุลงทนุมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจสง่ผลกระทบ อยา่งมนัียส าคัญ เชน่ 
เงือ่นไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นตน้ และ/หรอืไดร้ับผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิ
มคีวามผนัผวน เกดิภัยพบัิตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติา่งๆ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่
การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไม่
สามารถเขา้ลงทนุใน กองทนุ ARK Fintech innovation ETF ได ้หรอืในกรณทีีบ่รษัิทจดัการเหน็วา่การลงทนุในหนว่ย
ลงทนุของกองทนุ ARK Fintech innovation ETF ไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป อาท ิกรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศ
ดังกลา่วต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทนุอืน่ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกันอยา่งมนัียส าคัญหรอืตดิตอ่กันเป็นระยะ
เวลานาน หรอืการลงทนุของกองทนุ ARK Fintech innovation ETF ไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมือ่กก
องทนุ ARK Fintech innovation ETF กระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทนุ
ตา่งประเทศหรอืมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุ ARK Fintech innovation ETF โดยค านงึถงึและรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและความเหมาะสมในทางปฏบัิตเิป็นส าคัญ รวมถงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิซือ้ขายในกองทนุ
ตา่งประเทศจากสกลุดอลลารส์หรัฐฯ เป็นสกลุเงนิอืน่ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
โดยรวม  
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะไมข่ัดกับวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นส าคัญ โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิงานทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

  

 
3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรพัยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  



เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรพัยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  
 
อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : เป็นไป
ตามประกาศ และกรณทีีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  
 
4. กำรแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยคร ัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญช ี
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7. กำรรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  



 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวนัท าการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

- การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถขายคนืหนว่ยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีบ่รษัิท  
จัดการก าหนด  
7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
- การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
กรณีทีท่ ารายการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายในเวลาทีก่ าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการ
สัง่ซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคาขายหรอืรับซือ้คนื หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
กรณีท ารายการซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หลังเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย หรอืในวันหยดุท าการซือ้
ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่จะใชม้ลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุถัดไปเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.8.1 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ ส าหรับผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีล่งทนุกองทนุนี ้ 
 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะจัดใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยภายใน 5 
วันท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระ
ราคา ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน) ตามวธิกีาร
ขอรับเงนิคา่ขายดังนี้ หรอืวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet 



หรอื การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
1) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากทีธ่นาคารพาณชิย ์
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากทีร่ะบใุนแบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 5 วันท าการถัดจากวนั
ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการ
จัดการกองทนุรวมและ ผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน)  
 
2) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนาม
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของ
วันท าการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทนุ
ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะ
สง่ผลกระทบตอ่การช าระราคาซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ใน
หนังสอืชีช้วน) และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ทัง้นี้ ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมตามขอ้ 10  
 
3) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝาก
ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีธ่นาคารอืน่ในเขตส านักหักบัญชกีรงุเทพมหานครตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผูถ้อืหนว่ยลงทนุและน าเช็คดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหนว่ยลงทนุที่
ธนาคารอืน่หรอืท าการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิสภ์ายใน 5 วนัท าการถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู ้
ประกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการ
ในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในหนังสอืชีช้วน) ทัง้นี ้หากธนาคารที ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุระบใุหน้ าเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากคดิ
คา่ธรรมเนยีมการรับโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วจะเป็นภาระของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิวธิกีารการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถอืวา่ไดร้ับความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยจะปิดประกาศทีส่ านักงาน
ของบรษัิทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ี่
จะขอรับใบยนืยนัดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ  
 
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรอืความถีใ่นการออกใบยนืยันการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุซึง่ไมม่หีนว่ยลงทนุคงเหลอืในบัญชี

กองทนุ และบัญชนัีน้ไมม่กีารตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กันเกนิ 1 ปี บรษัิทจดัการอาจปิดบัญชดัีงกลา่วโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ หากผูถ้อืหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิสทุธทิี่
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุมากกวา่หนว่ยลงทนุหรอืมลูคา่
หน่วยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุบรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวมตามขอ้ 10 ภายใตห้วัขอ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ อาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุไดใ้นระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด
ทีบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับการอนมุัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
 



บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้คี าสัง่ขายคนืไว ้เวน้แตก่รณีตามทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “การไมข่ายไมร่ับซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่” หรอื
หัวขอ้ “การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ”  
 
หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิงานการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวนัทีไ่ดร้ับแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกโดยเครือ่งโทรสารของผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่งพมิพข์องผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่งฝากถอน
เงนิอัตโนมตัเิป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์บรษัิทจัดการจะถอื
หลักฐานทีป่รากฏอยูกั่บบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใช ้

อา้งองิได ้ 
 
สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหนว่ย
ลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
 
7.8.2 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ ส าหรับผูล้งทนุทีส่นใจลงทนุในหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  
 
1. ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกัน
ชวีติควบหนว่ยลงทนุผา่นบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด (ถา้ม)ี  
ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ หรอืจ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ เงือ่นไขในการขายคนื
หน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ วธิกีารน าสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุไดร้ับจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนื
จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมือ่บรษัิทประกันชวีติไดส้ง่ค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุดังกลา่วมายังบรษัิทจัดการแลว้ โดยบรษัิทประกันชวีติอาจตอ้งการเอกสารหลักฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์น
ครบถว้น กอ่นสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ อนึง่ บรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการขายหน่วยลงทนุทีร่าคา
รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี้ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหนว่ยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดย
ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุ โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์ 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กตั่วแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหนว่ยลงทนุ 
(กลา่วคอื บรษัิทประกันชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 5 วนัท าการ นับแตว่ันรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระ
ราคาซึง่บรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในโครงการ) โดยตอ้งเป็นไป
ตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับจากบรษัิทจัดการใหแ้กผู่ถ้อื
กรมธรรมภ์ายใน 5 วันท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธรุกจิที่
เกีย่วขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคาซึง่บรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในโครงการ) โดยวธิกีารรับคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไว ้
ในกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  
2. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตภิายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ :  
ในบางกรณี บรษัิทประกันชวีติอาจมขีอ้ตกลงกับผูถ้อืหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีจ่ะด าเนนิการสง่ค าสัง่ซือ้ / 
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นประจ าหรอือัตโนมตัหิรอืตามเงือ่นไขใด ๆ ทกุเดอืน และ/หรอืด าเนนิการน าเงนิจากการขายคนื
หน่วยลงทนุมาช าระคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ใด ๆ ทีบ่รษัิทประกันชวีติเรยีกเก็บเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกันชวีติ ทัง้นี ้การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืค าสัง่ใด ๆ เกีย่วกับการดังกลา่วในแตล่ะครัง้โดย
บรษัิทประกันชวีติ ถอืวา่บรษัิทประกันชวีติไดร้ับมอบอ านาจจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติใหส้ง่ค าสัง่
ดังกลา่วมายังบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษัิทประกันชวีติอาจจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุ
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหนว่ยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยลา่สดุไดต้าม



ชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติตก
ลงกับลกูคา้  

 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไข เกีย่วกับการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงดังกลา่วขา้งตน้เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น
ประโยชนกั์บผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ผา่นทาง ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและท่ัวถงึ  
 
8. กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญช ี
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระคำ่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจัดการ พจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดัุงตอ่ไปนี้ โดยไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
หรอื  
(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับช าระเงนิจากหลักทรพัยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
(2) ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ
ไมถ่กูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 16 ภายใตห้ัวขอ้วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาใน
การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธมิลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการ
ในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามขอ้ 10.1 ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิสบิวนัท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุนัน้ เวน้แต่



ไดร้ับการผอ่นผนัจากส านักงาน  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีาร ใด ๆ โดยพลัน  
(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(2) ตอ่
ส านักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว ให ้
บรษัิทจัดการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุตามล าดับวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  
 
10.3 ใหบ้รษัิทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขาย
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามขอ้ 16 ภายใตห้วัขอ้วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธมิลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณทีีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและ
ผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุราย
อืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 
11. กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมส ัง่ :  

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี ้ 
 
1. เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้ับภาระคา่ใชจ้า่ย  
 1.1 คา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee)  

 กองทนุรวมทั่วไป  

อัตราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคลอ่งไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
ระดับมลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ และ / หรอื  
ระยะเวลาการถอืครองหนว่ยลงทนุไมเ่กนิกวา่ 30 วนั  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิ รวมถงึระดับมลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 
และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมนี้ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรอื
ทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอัตรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิ
อัตราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงระดับมลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นออก และ
หรอืระยะเวลาการถอืครองหนว่ยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมนีไ้ดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่มลูคา่
การขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก และ/หรอื ไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิท
จัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีก่ าหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละ/หรอืเงือ่นไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแ่ตกตา่งกัน
ตามระยะเวลาการถอืครองหนว่ยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee ในวันท าการนัน้  
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Liquidity fee ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ



คา่ใชจ้่ายทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุใน
การปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง  
3) ระดับมลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการถอืครองหลักทรัพย ์ 
4) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
5) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
6) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เตมิจากการปรับมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้ม)ี หรอื
การเพิม่คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (anti-dilution levies 
– ADLs) (ถา้ม)ี และสามารถใชร้่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้เงนิจาก Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ อยา่งไรก็ตาม
การใชเ้ครือ่งมอืนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีย่ังคงลงทนุในกองทนุ
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 
 กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จาก กองทนุปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัสว่นจากการขายคนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นออกที ่หรอืเป็นไปตาม
ดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหนว่ยลทนุเป็นส าคัญ ซึง่จะด าเนนิการตามภายใต ้
หัวขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
 1.2 การปรับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
กองทนุรวมทัว่ไป  

อัตราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ ดว้ยวธิ ี 
 Full swing pricing  

 Partial swing pricing  

 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบรษัิทจดัการจะพจิารณา
เลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดย
ค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ  
• swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจัย
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้่ายทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ/หรอื
คา่ใชจ้่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุใน
การปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจาก
ปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 



1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2. พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใชร้ว่มกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอัตรา swing factor ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่ม่
เกนิอัตราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการทีม่ี
การใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing ในวัน
ท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ
ไดแ้ละรายการซือ้หนว่ยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการ ทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้ 
• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เกนิกวา่ swing threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุ 
(subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
 กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจดัการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้ับ
จาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจดัการ และค านงึถงึประโยชนข์อง
กองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมท่ัวไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศที่
เกีย่วขอ้งก าหนด  
 
1.3 คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs)  
 กองทนุรวมทั่วไป  

อัตราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs ในอัตราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจดัการ
ก าหนด โดยจะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบัิตขิองส านักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้นี้ การก าหนด ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้่ายทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย



อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื ตน้ทนุใน
การปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร้่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการทีม่ี
การใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการ
ใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏวา่
เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ที่
บรษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันได ้และขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ ารายการซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิอัตรา
สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจดัการก าหนด  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใชก้ารเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื
นี้  
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกับ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปนี้  
1) มลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้มากกวา่มลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก  
2) มลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่น ออก  
ทัง้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs นี้ ADLs ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ อยา่งไรก็ตามการใชเ้ครือ่งมอืนีม้ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหนว่ยทีย่ังคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 



 กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการ

ใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้ับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัสว่นจากการท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขาย
คนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก หรอืเป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชนข์อง
กองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมท่ัวไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศที่
เกีย่วขอ้งก าหนด  
 
2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากัดในการรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period)  

 กองทนุรวมทั่วไป  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไถถ่อนหนว่ยลงทนุมลูคา่ขัน้ต ่า ตัง้แตร่อ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ จะตอ้ง
แจง้บรษัิทจดัการลว่งหนา้เป็นเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 3 วันท าการ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อนหน่วยลงทนุ (Notice period) ได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิ Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึแจง้มลูคา่การไถถ่อน
หน่วยลงทนุทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยบรษัิท
จัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ที่
บรษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ ไดแ้ก ่Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ โดย
พจิารณาจากสภาพคลอ่ง และ/หรอืตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุในขณะนัน้ วา่การใช ้Notice period เพยีง
เครือ่งมอืเดยีวอาจไมเ่พยีงพอในการแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งของกองทนุ ซึง่อาจตอ้งใชร้่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่ง อันไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ทีเ่ห็นวา่ตอ้งชดเชยตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้
เนื่องจากการขายในปรมิาณทีม่ากหรอืราคาทีไ่มเ่หมาะสม และหรอือาจตอ้งใชร้่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่ง อันไดแ้ก ่Redemption Gate ในกรณีทีไ่ดร้ับช าระคา่ขายหลักทรัพยไ์มท่ันหรอืไมเ่พยีงพอตอ่การไถถ่อน เพือ่
เป็นการชะลอการไถถ่อนหนว่ยลงทนุ และหรอือาจตอ้งใชร้ว่มกับเครือ่งมอื Side pocket เมือ่ตราสารผดินัดช าระหนี้ 
หรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล หรอือาจตอ้งใชร้ว่มกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง 
อันไดแ้ก ่Suspension of Dealings เมือ่มกีารกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของกองทนุ และการใช ้Suspension of 
Dealings จะเป็นประโยชนต์อ่กองทนุและผูห้นว่ยลงทนุทีย่งัคงอยูใ่นกองทนุเป็นส าคัญ  
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตทุีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบัิตกัิบ
ค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เชน่เดยีวกับค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ใช ้Notice period รว่มกับเครือ่งมอือืน่ ไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง ก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อนหนว่ย
ลงทนุ (Notice period) รวมถงึการเปลีย่นแปลงมลูคา่การไถถ่อนหนว่ยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจดัการ แตไ่มเ่กนิ 
Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการและไมต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Notice period ในวันท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Notice period ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางทีบ่รษัิทจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  



2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
 กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการจะพจิารณา

ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้notice period บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้ับ
จาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ 
หรอื เป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ โดย
ด าเนนิการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
 
2.2 เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate)  
 กองทนุรวมทั่วไป  

เพดาน Redemption Gate ขัน้ต ่า ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วันท าการ ในแตล่ะ 30 วนั  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ตามรายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดังกลา่ว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เทา่กับหรอืมากกวา่ Gate threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยที ่มลูคา่ซือ้
ขายหนว่ยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ออก (switch out)  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกันได ้แต ่Redemption 
Gate จะไมต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจดัการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีาร
จัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและ
สบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
• บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate นี ้บรษัิทจัดการอาจใชร้ว่มกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ
คลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง อัตรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ และไมเ่กนิ Gate period สงูสดุ ทีร่ะบใุนโครงการ 
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่การยกเลกิ 



Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate และ/ หรอืรว่มกับ Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวันท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวนัท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่สถานการณ์
อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยพจิารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ  
2. สภาพคลอ่งของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่ง
ของกองทนุจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม อันเกดิจากการไถถ่อนผดิปกต ิเนื่องจากมกีารไถถ่อน
มากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้ 
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
 กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะ

พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
เมือ่กองทนุปลายทางใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดร้ับจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึง่ผูถ้อืหนว่ยอาจจะไดร้ับช าระเงนิจากค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันที่
ใช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ และค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุ
เป็นส าคัญ โดยด าเนนิการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมท่ัวไป และเป็นไปตามทีป่ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

3.การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา
ขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (side pocket) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะปฏบัิตติาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท
สถาบัน  
 
4. การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) บรษัิทจัดการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้ับการ
ผอ่นผันเวลาดังกลา่วจากส านักงาน โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่
จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้ับความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อันเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณี
ใดกรณหีนึง่ดังนี้  
1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวม ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  
อนึง่ การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบัิตติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวม
เพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน  
 
ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุืน่ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทน. 11/2564 เรือ่ง 
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ



ประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้ 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเหน็วา่ การหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วจะเป็นการรักษาประโยชนก์องทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนักอ่นการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ โดยตดิประกาศ
ดังกลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันับแตว่ันทีป่ระกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร  

 
 
12. กำรหยดุขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เงอืนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม กับ  
1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิา หรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อก
โดยประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึสาขา
ของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกับหนว่ยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิเกีย่วกับหน่วย
ลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจ้ดัการทีตั่ง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาใน
การด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้ 1 – 4  

13.2 เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ :  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุ และ/หรอื การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุ
ใดภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ในกรณีของผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  

 
 
14. กำรจำ่ยเงนิปนัผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
 
 
14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
15. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 



15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.7450 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1.คา่ธรรมเนียมการจัดการรวมภาษีมลูคา่เพิม่  
  
2.ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศ คนืเงนิคา่ธรรมเนยีมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุน าเงนิไป
ลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุ  
 

 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่
หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีรวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

2.ในกรณทีีก่องทนุรวมตา่งประเทศ คนืเงนิคา่ธรรมเนยีมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุน า
เงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรอื rebate) บรษัิทจดัการจะด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตก
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หัก
ดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2140 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด 
หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  



 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ1.2840ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ ์จะเรยีกเก็บตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ตอ่ปี ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเฉลีย่ตอ่ปี  
 
2. อากรแสตมป์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสารตา่งๆตามทีจ่่ายจรงิ คา่ใชจ้่ายในการโอนหลักทรัพย ์ 
รวมทัง้การจัดท าหนังสอืหรอืเอกสารการเป็นเจา้ของหลักทรัพย ์เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการเบกิใบหุน้กู ้คา่ใชจ้า่ยในการรับโอน
พันธบัตรทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยเป็นนายทะเบยีน เป็นตน้ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตรา
สารตา่งๆ  
 
3.คา่สอบบัญชแีละคา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ คา่ใชจ้่าย
ตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามค าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศสมาคม  
 
4.คา่ธรรมเนียมผูช้ าระบัญช ีคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุ คา่ใชจ้่ายในการสอบบัญชี

เมือ่เลกิกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่หรอืช าระเงนิ หรอืทรัพยส์นิอืน่คนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุเมือ่เลกิกองทนุ คา่ใชจ้่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทนุกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในระหวา่งการช าระบัญชแีละเลกิกองทนุ  
 
5. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน ์ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์และ/หรอืผูร้ับฝากหลักทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ และคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศของกองทนุ ตามที่
จ่ายจรงิ  
 
6. คา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการลงทนุหรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิหรอื
หลักทรัพยทั์ง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจดัหา ใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยร์ับฝาก
หลักทรัพยต์า่งประเทศในการใหบ้รกิารท่ัวไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพยทั์ง้ในและตา่งประเทศ เชน่ สญัญา 
Forward, Swap, Future และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมอืน่ใด
เพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว เป็นตน้  
 
7. คา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจดัการปฏบัิตหินา้ทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุหรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการด าเนนิคดทีางศาล ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
8. คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทนุ
ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
9. คา่ใชจ้่ายในการรับช าระเงนิคา่จองซือ้ ช าระเงนิคา่ขาย คา่ใชจ้่ายตา่งๆในการมบัีญชกีองทนุกับธนาคาร เชน่ 
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆทีธ่นาคารเรยีกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามทีจ่า่ย
จรงิ (ถา้ม)ี  
 



10. คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิ เพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก global custodian ส าหรบั
กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
11.คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนหีลักทรพัยเ์ครือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเครือ่งหมายบรกิารของ  
ตลาดหลักทรัพยแ์ละ/หรอืของผูค้ านวณและประกาศดัชน ี(Index Provider)  
 
 
12.คา่ใชจ้่ายในการจดัท า คา่พมิพ ์และคา่แปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิด 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
(Fund Book) หรอืรูปแบบอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรอืเห็นชอบใหด้ าเนนิการได ้ใบยนืยนั/
ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหนว่ยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับกองทนุ รวมถงึคา่ใชจ้่ายใน
การแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
 
13.คา่ใชจ้่ายในการจดัท า คา่พมิพ ์และคา่ใชจ้่ายในการน าสง่หนังสอืบอกกลา่ว ประกาศซึง่รวมถงึการลงประกาศตา่งๆ ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนั รายงานตา่งๆ หรอืขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ กองทนุทีบ่รษัิทจัดการ
จัดท าขึน้หรอืมหีนา้ทีจ่ัดท าขึน้ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
กฎหมายก าหนด  
 
14. คา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้และเก็บรักษาฐานขอ้มลูและสถติขิอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
15.คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการขออนมุัตจิดัตัง้และจัดการกองทนุ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนกอง
ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่ายตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
16. คา่ใชจ้า่ยอันเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ คา่ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุฯลฯ  

17. คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามดแูลการจัดการกองทนุรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถา้ม)ี 
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ใหร้วมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ
หรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรพัยส์นิทีก่องทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้รวมภาษีมลูค่าเพิม่แลว้  

 
 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
โดยบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะประเภทของผูล้งทนุไม่
เทา่กัน รวมถงึขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข ยกเลกิ หรอืเพิม่เตมิการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ โดยถอืวา่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดใหผู้ล้งทนุทราบในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส าคัญของกองทนุ  
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ า



การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีใ่ชเ้ป็น
สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรอืที ่www.eastspring.co.th  

 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
โดยบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้รายละเอยีดให ้ผูล้งทนุทราบในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญของกองทนุ  
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยตดิประกาศทีส่ านักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้  
 
อนึง่ บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน ทัง้นี ้บรษัิทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้  
 
บรษัิทจัดการจะระบขุอ้ความ “บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่
เทา่กัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจดัการ
และผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืลว่งหนา้ไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญของกองทนุเพือ่ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุ
ทราบขอ้มลูดังกลา่ว  
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ า
การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีใ่ชเ้ป็น
สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรอืที ่www.eastspring.co.th  

 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี 

ในอัตรา 5.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หนว่ย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการโอนใหแ้กน่ายทะเบยีนหนว่ยลงทนุในอัตรา 5 
บาท (หา้บาทถว้น) ตอ่หน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย แตจ่ะตอ้งไมต่ ่ากวา่ 100 บาท และสงูสดุ
ไมเ่กนิ 1,000 บาท โดยจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ อัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว
จะบวกภาษีมลูคา่เพิม่ดว้ย (ถา้ม)ี  



 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี 

ฉบับละ 50.00 บาท 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
15.3.7.1 สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ทีจ่ะถกูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรอืหักจากมลูคา่
หน่วยลงทนุเพือ่ใชเ้ป็นราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุคดิเป็นอัตรารอ้ยละไมเ่กนิ 
0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดังกลา่วจะถกูน าสง่เขา้
หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) จะไดร้ับการยกเวน้ไมถ่กูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในชว่งการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก จะมกีาร
รวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเขา้ไปในราคาขาย หรอืราคารับซือ้คนื.หรอืราคาสบัเปลีย่นเขา้ หรอืราคาสบัเปลีย่นออก  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุจะถกูน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้่าย
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอัตราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกับอัตราคา่นายหนา้ในการ
ซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุใหส้อดคลอ้งกับคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่กดิขึน้
จรงิ  
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้การจ าน ากับนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน 
ตามทีจ่า่ยจรงิ  
บรษัิทจัดการอาจจะยกเวน้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุใหกั้บผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตบ้รษัิทจัดการ 
ตามรายละเอยีดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้  
 
15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุตามขอ้ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนยีมทีร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

 
15.4. วธิกีารค านวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

การค านวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะ
ค านวณทกุวันโดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูล
ผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรยีกเก็บจากกองทนุ
เป็นรายเดอืน  
การค านวณคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 2 ถงึ 6 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ และ
ในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ านวน ยกเวน้คา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 3 โดยในทาง
บัญชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายกองทนุเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบัญช ี 
ส าหรับคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 7 ถงึ 17 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดย
ในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์าก



คา่ใชจ้่ายนัน้ๆ ทัง้นี้การตัดจ่ายคา่ใชจ้่ายดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบ
บัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศไทย  
ส าหรับคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 10 ในสว่นคา่ใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จากglobal 
custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) นัน้ จะเรยีก
เก็บจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจรงิ  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและท่ัวถงึ 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการใหถ้อืวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้  

2. กรณีทีบ่รษัิทจดัการจะเพิม่อัตราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่าย แตไ่มเ่กนิอัตราสงูสดุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ โดยประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการหรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและท่ัวถงึ 

3. กรณีทีบ่รษัิทจดัการจะเพิม่อัตราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเกนิอัตราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามที่
ระบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี นับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว 
บรษัิจัดการจะด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  

3.1 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูสดุดังกลา่ว บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ดังกลา่ว 
โดยตดิประกาศดังกลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และประกาศในเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการหรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและท่ัวถงึ 

3.2 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูสดุดังกลา่ว บรษัิท
จัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง ตามขอ้ 3 บรษัิทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

  

 
15.6. หมายเหต ุ:  

 
16. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หนว่ยลงทนุ และ
รำคำหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  



  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้  
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไป โดยบรษัิท จะค านวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงนิบาท ทัง้นี้ ทรัพยส์นิในสว่นทีเ่ป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ ทีม่ไิดม้ี
การท าสญัญาประกันความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวันท าการ
ซือ้ขายกอ่นวันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดย
บรษัิทจะใชค้า่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยใชข้อ้มลูทีป่ระกาศโดย 
BISNEWS หรอืใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูสู่

สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท าการ
ถัดไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของ
สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยจะค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
หรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงนิบาท ทัง้นีท้รัพยส์นิในสว่นทีเ่ป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศทีม่ไิดม้กีารท าสญัญา
ประกันความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวนัท าการซือ้ขายกอ่นวัน
ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบรษัิทจะใชค้า่
กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยใชข้อ้มลูทีป่ระกาศโดย BISNEWS หรอืใช ้

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใช ้

อา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชอั้ตราแลกเปลีย่นไดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยถอืวา่
ไดร้ับมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ เป็นสกลุเงนิ
บาทของวันท าการซือ้ขายลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ เพือ่จ่ายเงนิปันผลภายใน 2 
วันท าการถัดไป (ถา้ม)ี  
ในกรณีทีไ่มส่ามารถจัดหาอัตราแลกเปลีย่นตามทีก่ าหนดในขา้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม บรษัิทจัดการอาจน า อัตรา
แลกเปลีย่นอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงรว่มกันมาใชแ้ทนโดยอนุโลม  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีเ่ป็นสกลุเงนิบาทหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมือ่สิน้วนัท าการซือ้ขายลา่สดุกอ่นหนา้วนัทีค่ านวณนัน้  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้ับ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกรณีทีก่ารประกาศไดก้ระท าการผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หนว่ยลงทนุทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอื
ชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรบั บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หนว่ยลงทนุภายในสอง
วันท าการถัดไปก็ได ้ 
 
การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ ผา่น website ของบรษัิทจัดการ และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการ
ทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืที่
ใชใ้นการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี  



 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ หรอืจ านวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุ
เพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แตจ่ะ
ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้
คนืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้  
 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่าย
ยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  
(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  
 
กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ โดยเหตดัุงกลา่ว สง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมไ่ด ้
รับขอ้มลูเกีย่วกับราคาของทรพัยส์นิทีก่องทนุลงทนุ หรอืไมส่ามารถค านวณหรอืประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุได ้เมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้ บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิดังนี้  
(ก) ประกาศสาเหตแุละแนวทางปฏบัิตขิองบรษัิทจัดการเมือ่สามารถด าเนนิการดังกลา่วได ้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบใน
ชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและท่ัวถงึภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้และแจง้
ใหส้ านักงานทราบโดยพลัน  
(ข) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดย
พลัน ภายหลังจากทีเ่หตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุสิน้สดุลง และปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขาย
และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 
ตลอดจนประกาศ คาสัง่ หนังสอืเวยีนทีอ่อกหรอืวางแนวปฏบัิตติามประกาศดังกลา่ว  

 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 2 วนัท า
การ  



 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วในชอ่งทางทีเ่หมาะสม เชน่ การประกาศ
ทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้จัดใหม้ขีอ้มลู
ดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจดัการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้
ขายหนว่ยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการจะจดัใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ย
หรอืไมก็่ได ้ 
 
16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความไมถ่กูตอ้งภายใน 7 
วันท าการนับแตว่นัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่ว ตอ้งมสีาระส าคัญดังตอ่ไปนี้  
 
(1) ราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
 
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแตว่นัทีพ่บราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหนว่ยลงทนุถกูตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
ถกูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บวา่ราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถัดจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วย
ลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  
 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) แกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่ี



การแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  
 
3.นอกจากการปฏบัิตติามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 แลว้ ในกรณทีีร่าคาหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการไม่
ถกูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษัิท
จัดการกองทนุรวมด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ เฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิเป็นอัตรา
ดังกลา่ว  
 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุตามขอ้ 2 (1) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นสว่นของการ
ด าเนนิการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเมือ่พบวา่ ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหนว่ยลงทนุ ในชว่ง
ระยะเวลาทีร่าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับ
แตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตามขอ้ 2 (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
วันท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ 
เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่
รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่การที่
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  
 
4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (2) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี ้ 
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ ือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่
เทา่กับสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ะตอ้ง
ลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยูห่รอืลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคา
ใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคา
หลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่ี
หน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคนืหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี ้ 
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ ือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่
เทา่กับสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหนว่ยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีนว่ยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่



จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่
ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้
เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่
ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหนว่ยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหนึง่
รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุ แตถ่า้บคุคล
ดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตว่นัที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม2(ก) 
บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4.บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและ
ผูข้ายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุ
ได ้ 

 
17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  
 
17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ อสีทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  



 
17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบ
บัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีของกองทนุรวม :  
 
18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่ เดอืน  
 
18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 
19. กำรขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ 
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

 
21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจัดการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจ
แหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณทีีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่



ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนมุัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอื
เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 



 
 
 
 
 
 

ข้อผูกพัน 
กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 



1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ อสีทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) :  
ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330  
โทรศัพท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
Website : www.eastspring.co.th  
 
E-mail : contactus.th@eastpring.com 
 
 
 
ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : TMB Asset Management Co., Ltd. (Head Office)  
9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330  
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจดัการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  
(1) การบรหิารกองทนุ  
 
ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งบรษัิทจดัการและผู ้
ถอืหน่วยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
ค) น าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
หลักทรัพยท์ีล่งทนุไวนั้น้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมัต ิทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นหลัก  
 
ง) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันท าการที ่2 
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี  
 
ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการสดุทา้ย
ของทกุเดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ีส่บิของเดอืนถัดไป  
 
ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
ซ) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่รักษา



ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืวธิจีัดการกองทนุภายใต ้รายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้วัขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุ
รวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
 
ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าการได ้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
 
ฎ) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุรายใดทีถ่อืหน่วยลงทนุในบัญชกีองทนุใดมมีลูคา่
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการและหนังสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ) สัง่ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอนหลักทรัพย ์ตลอดจนช าระราคาคา่
หลักทรัพย ์และเบกิจา่ยเงนิของกองทนุส าหรับคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของกองทนุภายใตร้ายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15.2 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
 
ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ัดตอ่กฎระเบยีบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฑ) ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ตามทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปที่
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
(2) การรับและจ่ายเงนิของกองทนุ  
 
ก) จดัใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุและ
กองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุ 
 
ข) ไดร้ับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ตอบแทนในการ
จัดการกองทนุและคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใด ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
 
ค) จัดใหม้บีรกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จากผูร้ับฝากทรัพยส์นิตา่งประเทศ ณ วนัช าระ
ราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการท าธรุกรรมของผูร้ับฝากทรัพยส์นิ
ในตา่งประเทศดังกลา่ว ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15  
ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  
 
ก) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 
คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนดไวใ้นสว่นขอ้ผกูพันขอ้ 2 
ภายใตห้วัขอ้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้โดยไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
 
ข) แตง่ตัง้ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 



ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทนุทีม่คีณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑแ์หง่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรือ่งหลักเกณฑก์ารใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพย ์และบรษัิทเงนิทนุ
หลักทรัพย ์ 
 
ง) แตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชกีองทนุ ตามทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่ยตุหิรอืเลกิ
กองทนุ  
 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนทีป่รกึษา (ถา้ม)ี ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการ โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนนิการอืน่ๆ  
 
ก) ออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ข) จัดการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ๆ ขายคนืหนว่ย
ลงทนุเกนิกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบเุงือ่นไขไวใ้นสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้ัวขอ้การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
 
ค) ปิดบัญชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ไิดท้ าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและไมม่หีนว่ยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น
สว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้วัขอ้การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ คงเหลอือยูใ่นบัญชี

กองทนุ  
 
ง) จดัใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
จ) จัดใหม้กีารเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ฉ) จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ ของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่
วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกลา่วตอ้งแสดงขอ้มลูตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด ทัง้นี ้หากบรษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ ช) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงาน
เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมของรอบปีบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี 
 
ทัง้นี้ มใิหน้ าความในวรรคหนึง่ มาใชบั้งคับกับกรณีกองทนุเลกิตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 20 ภายใตห้ัวขอ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ โดยเหตกุารณด์ังกลา่วไดเ้กดิขึน้ กอ่นหรอืในวนัทีค่รบก าหนด
จัดท า หรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว  
 
ช) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว ทัง้นี้ รายงานดังกลา่ว
ตอ้งแสดงขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบัญช ีใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ ไม่
ตอ้งจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับรอบปีบัญชนัีน้  
 
ซ) การจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามขอ้ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยแจง้ความประสงคใ์หจ้ัดสง่รายงานดังกลา่ว บรษัิทจัดการจัดสง่รายงานดังกลา่วใน
รูปแบบเอกสารสิง่พมิพห์รอืสือ่บันทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์
 



ฌ) จัดท าหนังสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมใ่หเ้ป็นปีปัจจุบันทกุรอบปีบัญช ีและจดัสง่ใหแ้กส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันับตัง้แตว่นัถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้  
 
ญ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุเปิดตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสยีคา่ธรรมเนยีมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกู
ท าลาย  
 
ฎ) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจดัสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฏ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการ
นัน้  
 
ฐ) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่มีลูคา่
เกนิอัตราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พรอ้มทัง้วนัทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิ
อัตราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่
หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่นัน้มมีลูคา่เกนิอัตราทีก่ าหนด เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดเป็นอยา่งอืน่  
 
ฑ) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ 20 ภายใตห้ัวขอ้
ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 
 
ฒ) จัดสง่ขอ้มลูจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจัดสง่ขอ้มลูจ านวนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบตามเวลาทีต่กลงกัน  
 
 
ณ) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็น
รายเดอืนทางเว็บไซต ์(web site) ของบรษัิทภายใน 15 วนันับแตว่ันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน พรอ้มทัง้จัดพมิพ์
ขอ้มลูจากเว็บไซตใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยดังกลา่ว  
 
ด) จัดสง่ขอ้มลูการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ให ้
ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 5 วันท าการนับแตว่นัทีม่กีารลงทนุหรอืไดม้าซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  
 
ต) สทิธอิืน่ใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ถ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจดัการ โดยปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่
บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจดัการ :  

 



ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
Website : www.kasikornbank.com  
E-mail : MKT_SS@kasikornbank  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอัตราทีก่ าหนดไวต้ามรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 
 
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยไดร้ับ
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ รับเงนิตา่ง ๆ ทีก่องทนุจะพงึไดร้บั จากการจัดตัง้และ
ด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพยเ์งนิไดจ้ากการ
จ าหน่าย และเงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝากและ/หรอืบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(2) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ
ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ ของบรษัิทจัดการ  
 
(3) จา่ยเงนิ หรอืโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทนุ เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิท
จัดการ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ตามสมควร  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การรับเงนิปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลักทรัพยเ์พิม่ทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การ
ถอืครองหลักทรัพยข์องกองทนุ โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดร้ับขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาด
หลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลังอยูใ่น
ระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
(6) จัดท ารายงาน และบัญช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  
 
6.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหนา่ย
หลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
6.2 จัดท าบัญช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรพัยส์นิของกองทนุทีร่ับฝากไว ้ 
 
6.3 จัดท าบัญชแีสดงการรับจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  



 
6.4 จัดท ารายงานเกีย่วกับเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูคา่
หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และ
ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหนว่ยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหนว่ยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการได ้
ค านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรอง เมือ่เหน็วา่ถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ ตามราคาทีเ่ป็นธรรมใน
กรณีทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิตามปกตทิ าใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิไมเ่หมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูคา่หรอืกรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวัน
ท าการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้คี าสัง่ขายคนืไว ้ซึง่จ านวนขายคนืดังกลา่วคดิเป็นจ านวนทีเ่กนิ
กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในวันท าการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 
(10) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการเพือ่ประกอบกับขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้
จัดหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบัญช ีและสง่ใหบ้รษัิทจดัการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้ปีบัญชนัีน้ และทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบนัน้  
 
(11) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ ตามทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ่อก
ตามพระราชบัญญัตดิังกลา่วและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด 
หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามใหแ้จง้บรษัิทจดัการโดยทันท ีในกรณทีีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ หรอืไมป่ฏบัิตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท า
รายงานเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่วโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับ แตว่ันที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณด์ังกลา่ว  
 
(12) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้ับค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคด ีเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุ
ใหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  
 
(14) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ เมือ่เลกิโครงการแลว้ หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ด
ทะเบยีนเลกิกองทนุกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยีังไมส่ิน้สดุ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะปฏบัิตหินา้ทีต่า่งๆ ดังนี้  
 
14.1 รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  
 
14.2 ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535ใน
กรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัชา้  
 
(15) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดเ้ป็นสมาชกิศนูยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะ
ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ซ ึง่มคีณุสมบัตติาม
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหนา้ทีร่ับฝากหลักทรัพยเ์พือ่
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ โดยผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแตง่ตัง้ตวัแทนดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบกอ่นที่



จะน าทรัพยส์นิของกองทนุไปเก็บรักษาไวท้ีตั่วแทนนัน้ดว้ย  
 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการและตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีทีจ่ านวนผูถ้อืหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตาม ทีก่ าหนดในโครงการหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการมไิดด้ าเนนิการตามประกาศและโครงการดังกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะท ารายงานสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
(17) รับรองกรณีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ของกองทนุ 
หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการดังกลา่วจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้โดยการยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้และ
ค ารับรองดังกลา่วของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถกูตอ้งตามวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้ 
 
(18) รับรองผลการนับมตใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ในกรณีมต ิของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ โดยบรษัิทจดัการ
มหีนา้ทีส่ง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตใิหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(19) ด าเนนิการอืน่ๆตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 

 
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่
ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการ
ดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบัิตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ไมว่า่
การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีก
คา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดง
การคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนเ์มือ่เกดิกรณใีดกรณีหนึง่ หรอืทัง้หมดดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้ับ
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล



ผลประโยชนโ์ดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
 
(2) ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลง
ไว ้ผูด้แูลผลประโยชนห์รอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกลา่วใหอ้กี
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
 
(3) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทนุ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกฎหมายอืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชนม์ากเกนิกวา่ภาระหนา้ทีท่ีค่าดหมาย
ไดต้ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์มป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีดั่งกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชน ์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
 
(4) ในกรณทีีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกวา่กึง่หนึง่ ของ
จ านวนหนว่ยทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณผีูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง กับ
กองทนุไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์แก่
ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญา
จะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  
 
(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง
คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นับ
แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรับรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์ดังกลา่ว หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดังกลา่ว 
และบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ท าการนับแต่
วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้หากผูด้แูลผลประโยชนม์ไิดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ แตว่นัที่
ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทจัดการ จะแตง่ตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิโดยพลนั  
 
ถา้การเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดการโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลักฐาน
ทัง้หมดของกองทนุนัน้ใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม ่หรอืตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการหรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถงึการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรยีบรอ้ยและภายในเวลาอันสมควรทีส่ามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
 
   
และ/หรอื บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอื หนว่ยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรอื ศนูยร์ับฝากหลักทรพัยต์า่งประเทศอืน่ เชน่ Euroclear, Clearstream Banking เป็นตน้ 
และ/หรอื ผูร้ับฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศอืน่ รวมถงึระบบอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีบ่รษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูล



ผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพือ่เก็บรักษาทรพัยส์นิในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี้ หากผูด้แูลผลประโยชน ์และ/หรอื สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม มกีารเปลีย่นแปลง ทีอ่ยู ่
หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วในโครงการ 
โดยถอืวา่ไดร้ับความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดย
ประกาศใน www.eastspring.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และบรษัิทจัดการ จะแจง้ให ้
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 

ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ อสีทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขท ี3000 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท ์022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ๆ ที ่บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจง้ใหท้ราบทาง Website ของ
บรษัิทจัดการ ที ่www.eastspring.co.th  
 



สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  



ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ เมือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุน าหน่วยลงทนุ
มาขายแกบ่รษัิทจดัการหรอืผา่นผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุมาขาย
คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม
ขอ้ 16 ภายใตห้วัขอ้วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธมิลูคา่หน่วย
ลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณทีีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และไดร้ับ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหมใ่นกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไมส่ามารถรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุไดต้ามวธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม
ขอ้ 10 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 
 
13.3. สทิธใินการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิแตท่ัง้นี้ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุใหกั้บหรอื
เพือ่ประโยชนกั์บ  
1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิา หรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกับหนว่ยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิ
เกีย่วกับหนว่ยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจ้ดัการทีตั่ง้อยูใ่น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้1 –4  
 
ดังนัน้ บรษัิทจัดการจะไมร่ับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรอืจ าหนา่ยใหกั้บหรอื
เพือ่ประโยชนกั์บผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะดังกลา่วขา้งตน้  



ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิแตท่ัง้นี้ ยกเวน้กรณีการโอนของผูถ้อืหน่วยทีเ่ขา้ขอ้จ ากัด
การลงทนุตามขอ้ 13.4 ภายใตห้ัวขอ้จ ากัดการโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการโอนตามทีร่ะบไุว ้ในตามรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ยกเวน้การโอนเปลีย่นมอืหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้ จะไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม
การโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ก) กรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
ข) กรณีทีเ่ป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
 
ค) กรณีทีเ่ป็นการโอนทางมรดกหรอืทางพนัิยกรรมใหกั้บทายาทหรอืผูร้ับผลประโยชน์ตามพนัิยกรรม  
 
ง) กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชือ่เดยีวกันในเลขทีบั่ญชอีืน่  
 
วธิกีารขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหนว่ยลงทนุดว้ยตนเองทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่ร้ับโอนยัง
ไมเ่คยมบัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการมากอ่น ผูร้ับโอนจะตอ้งด าเนนิการขอเปิดบัญชกีองทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “ลงทนุกับ บลจ.ทหารไทย” และยืน่ตอ่ นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุพรอ้มกับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นตามรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุในวนัทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ หลังจากทีไ่ดร้ับคา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
ทัง้นี้ นายทะเบยีนจะจัดสง่ใบยนืยนัการโอน ใบเสร็จรับเงนิ และใบก ากับภาษี (ถา้ม)ี ใหกั้บผูข้อโอนโดยทาง
ไปรษณียภ์ายใน 4 วันท าการถัดจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดท้ าการโอนหน่วยลงทนุ เสร็จสมบรูณ ์หากบรษัิทจัดการ
ไมไ่ดร้ับการทักทว้งใดๆจากผูถ้อืหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันทีท่ ารายการทีร่ะบไุวใ้นใบยนืยัน ทางบรษัิท
จัดการจะถอืวา่การท ารายการดังกลา่วถกูตอ้งแลว้  
 
สทิธขิองผูร้ับโอนในฐานะเป็นผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุไดบั้นทกึ
ชือ่ผูร้ับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบยีนหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหนว่ยลงทนุ
จากผูโ้อนไปยังผูร้ับโอนภายใน 15 วนันับแตว่ันรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้ับโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้งมารับสมดุ
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุตามก าหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัดหมาย  

 
 
13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุใหกั้บหรอืเพือ่ประโยชนกั์บ 1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) 
รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) 
นติบิคุคลรวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 4) ผู ้
ลงทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกับหนว่ยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิเกีย่วกับ
หน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจ้ัดการทีตั่ง้อยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว 5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้1 – 4  
ดังนัน้ บรษัิทจัดการจะไมร่ับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรอืจ าหนา่ยใหกั้บหรอื



เพือ่ประโยชนกั์บผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะดังกลา่วขา้งตน้  
 
เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ เฉพาะผูถ้อืหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ :  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุ และ/หรอื การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ระหวา่งกองทนุใดภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ในกรณีของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหนว่ยลงทนุ  

 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ ซึง่เป็นไปตามหวัขอ้ "การขอ
มตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" ในสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม และในกรณทีีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหนว่ยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่
เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ในสว่นรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวม 
 
13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนืหรอืสบัเปลีย่นไปกองทนุอืน่ภายใตก้ารจัดการ ของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ
กองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพันตามขอ้ 22 ภายใตห้ัวขอ้การเลกิกองทนุรวมโดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีู ้
ช าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผูช้ าระบัญช ีโดยจะไดด้ าเนนิการใหม้กีารจ าหนา่ย
ทรัพยส์นิของกองทนุ ช าระภาระหนี้สนิและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพัน
ตามขอ้ 23 ภายใตห้ัวขอ้ การช าระบัญชกีองทนุเมือ่เลกิกองทนุ  
 
13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

สทิธใินการซือ้หนว่ยลงทนุเพิม่  
 
ไมม่ ี 
 
สทิธใินการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
ออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุแตทั่ง้นีน้ายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ
จะรับจดทะเบยีนการจ าน าใหแ้กผู่ร้ับจ าน าทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเทา่นัน้  

ยกเวน้ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหนว่ยลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็น
หลกัประกัน 

การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมายืน่พรอ้ม
กรอกค าขอออกใบหนว่ยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการหรอื ส านักงานใหญห่รอืส านักงานสาขา
ของผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เพือ่สง่ใหน้ายทะเบยีนหนว่ยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า 
ทัง้นี้ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะท าการระงับ การท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุไวก้อ่นจนกวา่จะมกีารจดแจง้
จ าน าตอ่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  
 



ผูถ้อืหนว่ยลงทนุจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการจัดพมิพใ์บหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท อนึง่ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุใหเ้ฉพาะในกรณีทีใ่ชเ้พือ่การจ าน าเทา่นัน้  
 
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชนห์รอืผูส้อบบัญช ีได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  

 
 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หนว่ยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูล
ผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่
สว่นของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ 
ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
- อืน่ๆ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดร้บัค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
หรอืค าขอใชบ้รกิารอืน่ๆทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้นชดัเจน พรอ้มหลักฐานประกอบตา่งๆ ซึง่มรีายละเอยีดเป็นไป
ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “ลงทนุกับ บลจ.ทหารไทย” และผู ้
สัง่ซือ้ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถว้นแลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรับซือ้คนืในนามของ
บรษัิทจัดการจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัเดยีวกัน โดยผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบัญชแีสดงสทิธ ิในหนว่ยลงทนุจะตอ้งลงลายมอืชือ่ในสมดุบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีน ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
ตอ่เมือ่บรษัิทจดัการไดร้ับช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้ับการ
จัดสรรหนว่ยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้ และใหถ้อืวา่สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืออกใหใ้นนามบรษัิทจัดการแกผู่ส้ัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสทิธกิารถอื
ครองหนว่ยลงทนุของกองทนุ และใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้และขายคนืหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุมาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืบันทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถน าสมดุ
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุนไดตั้ง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วย



ลงทนุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ให ้
ถอืเอาขอ้มลูทีบั่นทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุรว่มกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู ้
ถอืหน่วยร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุบัญชแีสดงสทิธ ิในหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ี
ชือ่แรกในค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุหรอืผูร้ับเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทนุ  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหนว่ย
ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหนว่ยลงทนุมอบ
ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกัน และ มใิชห่ลักประกันเพือ่
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ในการจัดการกองทนุในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดังนี้  
 
16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่ อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ 
 
16.1.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจดัการจะไมน่ าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้
แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
 
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่
เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 
วันนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนื ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
 
16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุไดร้ับช าระ
หนี้ตามตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความ ในขอ้ 16.1.3 โดย



อนุโลม  
 
16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ บรษัิทจดัการจะตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตพิเิศษ  
 
ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิที่
กองทนุจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการ
รับช าระหนี ้ 
 
16.2.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจดัการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  
 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่ว
ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งที่
บรษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว  
16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วันที ่มพีฤตกิารณ์วา่ผู ้
ออกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธ ิในเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี ้ในการด าเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจดัการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
 
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจดัการมเีหตผุลแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน า
เงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ จะคุม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยก็
ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหนา่ยทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่
คุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุก็ได ้ 

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจดัการตอ้งไดร้ับ
มตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 



 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ
จ ากัดสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
แลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และ
การโอนหนว่ยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดังนี ้
1. หนว่ยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ  
 
18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการโดยบรษัิทจัดการจะท า
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการลงทนุ และขอ้ผกูพันฉบับนี้ไดต้อ่เมือ่ไดร้ับเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีาร
แบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนดิใด ๆ มผีูถ้อืหนว่ยลงทนุเพยีงรายเดยีว บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่และบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
เจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคล หรอื 
กลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะด าเนนิการตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษหรอื
จะด าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดได ้ 
2. การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ บรษัิทจัดการอาจ
ด าเนนิการดว้ยการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืการสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุหรอืขอมตทิางสือ่
อเิล็คทรอนกิสก็์ได ้โดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการ
นับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนับมตนัิน้  
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้ับ
มตพิเิศษ ซึง่ใหร้วมถงึ  
(ก) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  
(ข) การช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรพัยส์นิอืน่  



(ค) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน  
(ง) การรับช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(จ) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุได ้โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  
(3.1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(3.2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3.3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
 
4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเงือ่นไข
ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเหน็ชอบก็ได ้ 
(4.1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
(4.2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(4.3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย
การลงทนุ  
(4.4) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)  
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ รวมถงึไมท่ าให ้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
5 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านักงาน นอกเหนือจากขอ้ 3 ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค าขอ
เป็นหนังสอืพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนยีมตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดร้ับค าขอพรอ้มทัง้เอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชนแลว้  
 
6. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการทีไ่ดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอื
วธิกีารจัดการไปยังผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วันนับแตว่นัทีไ่ดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี  
 
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 
การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจดัการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หาก
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มติ
นัน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ตอ้ง



ไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหนว่ย
ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวม
มกีารแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดร้ับผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทุนชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี 
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญที่
เป็นไปตามและไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพัน
คูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมต่อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย
ไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอืไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณ ี
หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณใีด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ า
การและเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  



 
21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฎบัิต ิไม่
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ของ
กองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลกิกองทนุรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หนว่ยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้  
(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใด  
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 
50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
2. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดังกลา่ว ทีก่องทนุ
เขา้ลงทนุมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้และบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ประสงคท์ีจ่ะ
เลกิกองทนุ โดยค านงึถงึประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทาง
ในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก)  
 
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ลดลงในชว่งระยะเวลา 
5 วนัท าการใดตดิตอ่กัน คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) นัน้ แตทั่ง้นี้ส าหรับกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นรายวนั หรอืกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) นัน้ ไมไ่ดม้กีารซือ้ขาย
เป็นรายวนั ใหพ้จิารณาทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลัก)  
 
3. เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการ หรอื
งดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน  
 
4. เมือ่ไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุ ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
 
5. ส านักงานจะเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอัุนควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้ 
จัดการ หรอืใชก้องทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด
เป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และ
ส านักงานไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจดัตัง้
กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานสัง่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
ท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานสัง่ได ้หรอื
ด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ  



 
6. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจดัการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

 
22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

1. เมือ่ปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามขอ้ 22.1 ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ภายใตห้วัขอ้
เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุทราบ โดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์รวมทัง้แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่น
ระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนับแตว่ันท า
การทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ 
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเปิดดังกลา่วภายในหา้วันท าการนับแตว่นัท าการที่
ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระ
คา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท า
การนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1ภายใตห้วัขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระ
คา่ขายคนืหนว่ยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารช าระบัญชขีองกองทนุรวม  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ใดลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้บรษัิทจัดการ
จะด าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารช าระบัญชขีองกองทนุรวม  
 
2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทนุลว่งหนา้บรษัิทจดัการจะด าเนนิการเกีย่วกับกองทนุดังตอ่ไปนี้  
 
ก) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้กอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วันท าการ และ  

 
ข) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์และแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ และกระท าการ
ดว้ยวธิอีืน่ใดเพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มลูในเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ 
เชน่ ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่ เป็นตน้  
 
ค) จ าหนา่ยทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุ  



 
3. การช าระบัญชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ :  
บรษัิทจัดการจะจดัใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระ
บัญชขีองกองทนุรวมจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุถอือยู่
ตามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชี

จัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
 
23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจดัใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุแลว้ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้่าย และเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีอง
กองทนุจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบัญช ีจะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุตาม
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจีัดการ
โอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนมุัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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