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กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Next Generation Internet ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ARK Next
Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Next Generation Internet อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุล ดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ ม
อ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Next Generation Internet เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนไทยและกองทุนหลักจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ มากกว่า
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet เป็ นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดาเนินงาน
สูงจึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดาเนินงานได้ ต่าหรื อปานกลาง
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์สปริ ง Next Generation
Internet ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ผ้ อู อกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Next Generation Internet เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียด
ของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
รายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กาหนด
ตามตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และ
ข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อ
มีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึ น้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น
ต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื อ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet
TMB EASTSPRING Next Generation Internet Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-INTERNET)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุน :

3 มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

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

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ
กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้ กลยุทธ์ การบริ หารแบบเชิงรุ ก
(Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททัว่ โลกไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลัก จะลงทุนในบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตแห่งอนาคต (next generation internet) ซึ่งมุ่งเน้ นและคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากเปลี่ยน
ฐานของโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีจากฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไปยังระบบคลาวด์ การดาเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์
หรื อให้ บริการผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ การดารงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก และลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และไม่นามาบังคับใช้ ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้ องรอ
การลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อมีก ารโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทังนี
้ ้ ยังคงต้ องคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรื อลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี ท้ ี่ ไม่ ได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีก
ต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้ น และ/
หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรื อในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน หลัก ไม่ เ หมาะสมอี ก ต่ อ ไป อาทิ กรณี ที่ ผลตอบแทนของกองทุน ต่ า งประเทศดัง กล่ า วต่ า กว่ า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อ
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี ้วัด (Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนใน
ฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรื อบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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การส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื ้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินอื่น
ได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี ้ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วจะไม่ ขัด กับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น และค านึ ง ถึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน ARK Next Generation Internet ETF
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF ซึ่งบริ หารและจัดการโดย ARK Investment
Management LLC โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ กับ ผู้ลงทุนต่างๆ ทัง้ ผู้ล งทุนทั่วไป (retail investors)
และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน ARK Next Generation Internet ETF เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
https://ark-funds.com/active-etfs
ชื่อ
กองทุน ARK Next Generation Internet ETF
: US00214Q4010
โครงสร้ างของกองทุน ARK ISIN Code
Next Generation Internet Bloomberg Code : ARKW US
ETF
วันจัดตั ้งกองทุน (Inception Date) : 30 กันยายน 2557
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : S&P 500 Index และ MSCI World Net Index
ตลาดหลักทรัพย์
: New York Stock Exchange
วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

กองทุน ARK Next Generation Internet ETF มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททัว่ โลกไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นวัต กรรมเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต แห่ ง อนาคต ( next
generation internet) ซึ่ง มุ่ง เน้ น และคาดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเปลี่ ย นฐานของ
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีจากฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไปยังระบบคลาวด์ การ
ดาเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรื อให้ บริการผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และอาจรวมถึงบริษัท
ที่พฒ
ั นานวัตกรรมด้ านการชาระเงิน นวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Innovation) big
data และ internet of things
ทังนี
้ ้ ตราสารทุนอาจประกอบด้ วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแ ส ด ง
สิท ธิเ ทีย บ เ ท่า ต ร าสารทุน, partnership interests, business trust shares,
ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary
Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)
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นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
บริ หารความเสี่ยง (risk management purposes) หรื อเพื่อสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติม
ให้ กองทุน ทัง้ นี ้ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่งประเทศ
กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนเป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้ กลยุทธ์การบริ หารแบบเชิงรุก (Actively-managed
Exchange Trade Fund)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว ซึ่งใน
เบือ้ งต้ นกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทัง้ ในและต่างประเทศ (สหรั ฐอเมริ กา) ของ
บริ ษัทที่มีธุรกิจเกี่ ยวข้ องกับการลงทุนในธี ม Next Generation Internet และทาการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านบทวิจยั และบทวิเคราะห์ภายในของบริ ษัท รวมถึงจะลงทุ นใน
บริ ษัทที่มีการนาเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธี มการลงทุนมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจ โดยกองทุนจะพิจารณาจากแนวโน้ มการขยายตัวของแต่ละบริ ษัท หรื อภาพรวม
ของทัง้ อุตสาหกรรม นอกจากนี ้ กองทุนจะใช้ การวิเคราะห์ แบบ “Top Down” และ
“Bottom up” เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนากรอบของ The United Nations
Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิ
บาลมาร่วมพิจารณาในบทวิจยั และกระบวนการลงทุน
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ
บริษัทจัดการกองทุน
ARK Investment Management LLC
(Management Company) 3 E. 28th Street, 7th Floor
New York, NY 10016
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน Bank of New York Mellon
(Custodian Bank)
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
Tait, Weller & Baker LLP
(Fund Auditor)
50 S.16th Street, 29th Floor
Philadelphia, PA 19102
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
ร้ อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration ร้ อยละ 0.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Fee)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของกองทุนที่ได้ มา
ร้ อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(Acquired Fund Fees and Expenses) 1
ร้ อยละ 0.79 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
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หมายเหตุ :
1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของกองทุนที่ได้ มาแสดงถึงส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามสัดส่วนของกองทุนที่
เกิดขึ ้นทางอ้ อมอันเป็ นผลมาจากการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ รวมถึง ETF และกองทุนรวมตลาดเงิน
2.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจั ดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
3.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนันเมื
้ ่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Next Generation Internet(Benchmark) :
คือ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Next Generation Internet เป็ นกองทุนรวมที่มกี ารกาหนดประเภทของผู้ลงทุน
หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 10,000 ล้ านบาท

•

ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท (green shoe)

•

ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการจะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดาเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

•

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ การเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขันตอนการด
้
าเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Next Generation Internet เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะ
ใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่า
กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทัว่ ไป
กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
- ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทุกวันทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ จากการลงทุน
Q:
A:

ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
ความผันผวนทางด้ านราคาของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)
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Q: กองทุ น เปิ ดทีเ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Next Generation Internet เป็ นกองทุ น รวมที่มี ผ้ ู ป ระกั น เงินลงทุน หรื อเป็ น
กองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ 30 พฤศจิกายน

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.eastspring.co.th
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
บัญชีกองทุน
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรื อการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อนวัน
และเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณี ที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง
วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

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

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

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

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

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียด
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และข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน
และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สั่งซื ้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Next Generation Internet ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ของบริษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาท
ถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนกาหนด
2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื ้อ และ
ระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
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ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ การธุ รกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้ บ ริ ก าร
ดัง กล่ า วแล้ ว สามารถสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การที่ www.eastspring.co.th ได้ ต ลอด 24
ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด) แสดงความยิ นยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.
กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลง
กับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ ว ยตนเองผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จัด การ(www.eastspring.co.th) หรื อ กรอก “ใบค าขอใช้ บ ริ ก ารการวาง
แผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนีไ้ ด้ ทุกวันทาการของบริ ษั ทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการทีเ่ ลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและ
ทารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนันหากวั
้
นทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการ
ซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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การขายคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คาสัง่ ขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ ปี รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ น
วันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทา
การใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการตามคาสั่งที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคาซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคาซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
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เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร
(ในภาวะปกติ บริษัทจัดการ สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคาซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

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

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง Next Generation Internet ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

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

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน * หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต
หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท
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จัดการได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความ
มีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่
www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรั บใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวยเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดย
กรณีที่วนั ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขายหรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนดจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป

ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

หน่ วยลงทุน

Next Generation Internet

ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

การจ่ ายเงิน

Next Generation Internet

ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุนของวันท าการรั บ ซื อ้ คืน หน่ วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับรวม
วั น หยุ ด ท าการในต่ า งประเทศของผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่ ง บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ร ะบุเ กี่ ย วกั บ วั น หยุด ท าการในต่ า งประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน
4 วันทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตาราง
ดังนี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

Next Generation Internet

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

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

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทย
Next Generation Internet
T
ธนบดี,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)
T*
= วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* +3 = สี่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

T*+3
T*

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

การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
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(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทา
ได้ ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุ น แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คื น หรื อ ค าสั่งสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุน ตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกิ น หนึ่ งวัน ท าการ ให้ บ ริ ษั ทจัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
เปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรั กษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้
ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อการบริ หารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุน ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สาหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมี การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทา
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การที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูต รการคานวณที่ สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม ( swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing
factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรั พย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ เ ป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพิ นิ จของบริ ษัท
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
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• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริง ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจ ารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการ
นัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการ
ซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่
บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
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o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อ าจจะไม่ ป กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็ นตัว บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ไม่ ป กติ ดัง กล่ า วและการใช้
Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
•
บริ ษั ท จัด การจะก าหนด Redemption Gate ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 20 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ วย Gate threshold ในกรณี ดั ง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุ น (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch
in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
•
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
•
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลัง
ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้
ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
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•
บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
•
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
•
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เกิ น กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate
เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษั ท จัด การจะเป็ นผู้ใ ช้ ดุลพิ นิ จพิ จ ารณาเลื อ กใช้ Redemption Gate ที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ละวัน ทาการที่ มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นออก เฉลี่ ย ตามสัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค าสั่ง รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น และ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุน รวมทั่วไป และเป็ นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุอื่น ให้ เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณี ย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัง้ ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าว
ตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ น
การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

- 30 -

ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข.

ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1.การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบคุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ น
แต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั
ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มี สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุน รวมนัน้ จะได้ รั บ ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัด การและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อ
ที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
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ข้ อ มูลที่ เ คยให้ ไว้ มี การเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ ไม่ สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คล
ที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิตบิ คุ คลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet ทาธุรกรรม
ด้ วย [(รวมเรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริการทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
เข้ า ลงทุน เป็ นต้ น ] ถึ ง ข้ อ มูลและรายละเอี ยดของผู้ถื อ หน่ วยกองทุน เปิ ดที เอ็ ม บี อี สท์ สปริ ง Next Generation
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Internet (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า
10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Next Generation
Internet และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูล
หรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
ลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบุคคลทีเกี่ยวข้ อง
กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
ร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมายฟอกเงิน
กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ต าม ตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดอัน เกี่ ย วกั บ ข้ อ ห้ า มโดย ส านัก งานควบคุม ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ
ตามข้ อ ห้ า มซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act,
หรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่ ก าหนดโดย OFAC หรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่ ก าหนดโดย European Union Money Laundering Directive
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์ และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนใน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (กองทุน)
อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริษัทจัดการพบว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามทีก่ ล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่วมมือและ/
หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริษัท
จัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้ กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริการและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

- 34 -

ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่
สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.eastspring.co.th
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวม
สองบริ ษัทเข้ าด้ วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ ชื่อ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

- 35 -

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมการ
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎา
6. คุณปนัดดา
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

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

วรสุทธิพิศิษฏ์

9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยางค์

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

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

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

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดู ภ าพรวมของกองทุ น ที่
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ติ ด ต า ม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลั ก ทรั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
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ประวัติการศึกษา
- 2536 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

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

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

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

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

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

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

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

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด
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ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

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

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

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

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- 2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

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

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

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

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

- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน
- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จากัด SVP, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

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

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- CFA level I
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA

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

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

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

นายศตนนท์ ทัน

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- CISA I
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip securities
- Institutional Sale Trinity securities
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต

- CFA Level 1
- CISA Level 1

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

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

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

วีรชัย จันเป็ ง

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

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
-2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
(ประเทศไทย) จากัด
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ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภาวะตลาดการเงิ น และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ดาเนินการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามกลยุทธ์ และตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน
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-2541 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-CFA

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย
จากัด
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์

เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

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

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

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
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Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด

A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง โดยจะแจ้ งให้ ทราบทาง Website ของบริษัท
จัดการ ที่ www.eastspring.co.th
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากนโยบายไม่ ได้ กาหนดให้ ต้องป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงินต้ นทัง้ หมด

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Next Generation Internet เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง**
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• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet มุ่งเน้ นลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet
ETF ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆของกองทุน ARK Next Generation
Internet ETF ดังต่อไปนี ้
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน (Authorized Participants Concentration Risk) : กองทุนมีจานวน
สถาบันการเงินที่ทาหน้ าที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนที่จากัด ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนออกจากธุรกิจ หรื อไม่สามารถส่ง
คาสั่งซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน และไม่มีผ้ ูร่วมค้ าหน่วยลงทุนรายอื่นที่สามารถส่งคาสั่งซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนได้ ใน
อนาคต อาจส่งผลทาให้ หน่วยลงทุนของกองทุนซื ้อขายในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ความเสี่ยงของผู้ร่วมค้ า
หน่วยลงทุนอาจเพิ่มสูงขึ ้นในกรณีที่กองทุนอีทีเอฟมีการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนอีทีเอฟดังกล่าวมักจะ
กาหนดให้ ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนต้ องวางหลักประกันในการปฏิบตั ิหน้ าที่
2.ความเสี่ยงของหมวดธุรกิจการสื่อสาร (Communications Sector Risk) : ผลการดาเนินงานของกองทุนจะได้ รับผลกระทบ
จากหมวดธุรกิจการสื่อสารมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหมวดธุรกิจดังกล่าวน้ อยกว่า บริษัทที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารจะมีความ
เสี่ยงจากความล้ าสมัยของผลิตภัณฑ์และบริ การอันเนื่องมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคู่แข่ง บริ ษัท
ในหมวดธุรกิจการสื่อสารอาจได้ รับผลกระทบจากแรงกดดันทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น การแข่งขันด้ านราคา ต้ นทุนในการวิจยั
และพัฒนา ข้ อกาหนดด้ านเงินทุนจานวนมาก และกฎระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี ้ อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ผนั
ผวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างประชากร และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริ โภคที่คาดเดาไม่ได้ อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสาร แม้ ว่าทุกบริษัทอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิด
ความปลอดภัยของเครื อข่าย แต่บางบริ ษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสารอาจตกเป็ นเป้าหมายเฉพาะของการแฮ็ก และการ
โจรกรรมข้ อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์ หรื อข้ อมูลของผู้บริ โภค หรื อการหยุดชะงักในการให้ บริ การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจของบริษัทเหล่านัน้
3. ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัว (Concentration Risk) : ทรัพย์สินของกองทุนจะกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ที่ดาเนินธุรกิจ
หลักในการเป็ นผู้ให้ บริการข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตและหมวดอุตสาหกรรมของบริษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ต ดังนัน้ กองทุนจะมีความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ การเมืองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อหมวด
อุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบทางลบมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
4.ความเสี่ยงจากหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary Risk) : หมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อยอาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย การแข่งขัน รายได้ ที่แท้ จริ งของ
ผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภค แนวโน้ มทางสังคม และแคมเปญทางการตลาด
5.ความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency Risk) : สกุลเงินดิจิตอล (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin) ซึ่งมักเรี ยกกันว่า“
สกุลเงินเสมือน” หรื อ“ สกุลเงิน ดิจิตอล” ดาเนินการในรูปแบบควบคุมแบบกระจาย (decentralize) แลกเปลี่ยนทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเก็บรักษามูลค่าเช่นเดียวกับเงินกองทุนอาจลงทุนทางอ้ อมใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอล
ผ่าน Bitcoin Investment Trust (GBTC) สกุลเงินดิจิตอลดาเนินการโดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงานหรื อธนาคารใด
และไม่มีการหนุนหลังโดยรัฐบาล แม้ ว่าจะลงทุนในทางอ้ อม สกุลเงินดิจิตอลอาจมีความผันผวนสูงมากและ GBTC อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ซึ่งส่งผลทาให้ กองทุนอาจซื ้อขายในราคาที่สงู ค่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี ้
สกุลเงินดิจิตอล ไม่สามารถใช้ ชาระหนี ้ได้ ตามกฎหมาย ธนาคารกลาง รั ฐบาลในประเทศหรื อต่างประเทศ อาจจากัดการใช้
และการแลกเปลี่ ย นของ สกุลเงิ น ดิ จิ ต อล และกฎระเบี ย บในสหรั ฐ อเมริ ก าก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการพัฒ นา ดัง นัน้ การ
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แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอาจถูกระงับการดาเนินการหรื ออาจหยุดการซื ้อขายอย่างถาวรเนื่องจากการฉ้ อโกง ความขัดข้ อง
ทางเทคนิค การถูกขโมยข้ อมูลหรื อมัลแวร์
6. ความเสี่ยงด้ านภาษี ของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency Tax Risk) : ประเด็นสาคัญหลายประการที่เกี่ยวข้ องกับการ
เรี ยกเก็บภาษีจากการลงทุนใน Bitcoin ยังมีความไม่แน่นอน และการลงทุนใน Bitcoin อาจสร้ างรายได้ ที่ไม่ถือว่าเป็ นรายได้ ที่
เข้ าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยกเก็บรายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ การ GBTC ถือว่าเป็ น
ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ ดังนัน้ การลงทุนของกองทุนผ่าน GBTC จะเสมือนเป็ นการลงทุนโดยตรงใน Bitcoin
7.ความเสี่ยงด้ านความมัน่ คงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) : เนื่องจากการใช้ เทคโนโลยีทางอินเตอร์ เน็ต
กาลังเป็ นที่แพร่หลายมากขึ ้นในการดาเนินธุรกิจ กองทุนจึงมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ละเมิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การละเมิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ โดยเจตนาและไม่ได้
ตัง้ ใจ อาจท าให้ กองทุน สูญ เสี ย ข้ อ มูลที่ สาคัญ ข้ อ มูลได้ รั บ ความเสี ยหายหรื อ สูญ เสี ย ความสามารถในการดาเนินงาน
เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทาให้ กองทุนต้ องทาผิดกฎระเบียบ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่แก้ ไข
เพิ่มเติม หรื อเกิดความสูญเสียทางการเงิน การละเมิ ดความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจเกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงระบบข้ อมูล
ดิจิทลั ของกองทุนโดยไม่ได้ รับอนุญาตผ่านการแฮ็กหรื อการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ หรื อการโจมตีจากภายนอก
เพื่อให้ เครื อข่ายไม่สามารถใช้ งานได้ นอกจากนี ้ การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของผู้ให้ บริ การแก่กองทุน เช่น ผู้ดูแล
งานด้ านปฏิบตั ิการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน หรื อผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลให้ กองทุนมี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกับการถูกละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยตรง ในขณะที่กองทุนได้ จัดทาแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและระบบบริ หารความเสี่ยงที่ถกู ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีข้อจากัดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในแผนและระบบดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังไม่มีการรั บประกันว่าความพยายามดังกล่าว
จะประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกองทุนไม่ได้ ควบคุมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของผู้ออกหรื อ
ผู้ให้ บริการแก่กองทุนโดยตรง
8.ความเสี่ยงจากการลงทุนในใบแสดงสิทธิ (Depositary Receipts Risk) : ADR and GDR เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร
หรื อบริษัททรัสต์ ซึง่ ใช้ เป็ นหลักฐานของความเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทในต่างประเทศ และให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือ
ในการรับเงินปั นผลและกาไรส่วนเกินทุนทังหมดที
้
่จ่ายให้ กบั หลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิง ผู้ออกใบแสดงสิทธิบางรายจะไม่
มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ ข้อมูลของผู้ถือหุ้ นไปยังผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรื อไม่มีการส่งผ่านสิทธิ ในการออกเสียงใดๆ ใน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว การลงทุนในใบแสดงสิทธิอาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง นอกจากนี ้ ใบ
แสดงสิทธิอาจไม่จาเป็ นต้ องออกในสกุลเงินเดียวกันกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่สามารถถูกแปลงสภาพได้ รวมถึง ผู้ออกหลักทรัพย์
อ้ างอิงอาจไม่มีการดูแลข้ อมูลของใบแสดงสิทธิ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญในสหรัฐอเมริกา
9.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Disruptive Innovation Risk) : บริ ษัทที่ผ้ ูจัดการกองทุนเชื่อว่าจะได้ รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแทนที่เทคโนโลยีเก่ าหรื อสร้ างตลาดใหม่อาจไม่
สามารถทาได้ ในความเป็ นจริ ง บริ ษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ในช่วงแรก บริ ษัทที่พัฒนา
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่อาจเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองหรื อกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรมหรื อรัฐบาลในประเทศ
ระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ บริ ษัทเหล่านี ้อาจมีความเสี่ยงจากรูปแบบของนวัตกรรมที่เลือก และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
ดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าบริษัทอื่นที่ม่งุ เน้ นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่
ไม่ได้ สร้ างรายได้ ในปั จจุบันจากการพัฒนานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี ซึ่งทาให้ ไม่สามารถรับประกันได้ ว่า บริ ษัทเหล่านันจะ
้
สร้ างรายได้ จากการพัฒนานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีอาจเป็ นเพียง
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ส่วนเล็กน้ อยของธุรกิจโดยรวม ดังนัน้ ความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีอาจไม่ส่งผลต่อมูลค่าหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทนัน้
10.ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ออกโดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงที่มากกว่าหรื อแตกต่างจากหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไป อัน
เนื่องมาจากตลาดมีการพัฒนาน้ อยกว่าและมีสภาพคล่องน้ อยกว่า และมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
กฎระเบียบ หรื อความไม่แน่นอนอื่นๆ
11.ความเสี่ ย งของตราสารทุ น (Equity Securities Risk) : มูล ค่ า ของตราสารทุ น ที่ ก องทุ น ถื อ อยู่ อ าจปรั บ ตัว ลดลงอัน
เนื่องมาจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป การรับรู้ที่เกี่ยวข้ องกับหมวดอุตสาหกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนถือ
อยู่ หรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับบางบริษัทที่กองทุนลงทุน และยังรวมถึงความเคลื่อนไหวของหุ้น การซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย อัตราเงินเฟ้ อ สภาวะทางการเงินของผู้ออก
หลักทรัพย์ สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรื อที่เกี่ยวข้ องกับบางบริ ษั ท ตราสารทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหว
โดยทัว่ ไปของตลาดหุ้น และการปรับตัวลดลงของตลาดในวงกว้ าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนในตรา
สารทุนนัน้
12.ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) : บริ ษัทที่กาลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิ น ที่
พยายามขัดขวางหรื อ แทนที่สถาบัน การเงิน ที่จัด ตัง้ ขึน้ โดยทั่วไปต้ อ งเผชิญกับการแข่งขันจากบริ ษัท ขนาดใหญ่ บริ ษั ท
นวัตกรรมฟิ นเทคอาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตนได้ หากพวกเขาเผชิญกับการโจมตีทางการเมือง และ/หรื อ
กฎหมายจากคู่แข่งกลุ่มอุตสาหกรรมหรื อรัฐบาลในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ โดยทัว่ ไปกฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ทาให้ เกิดความท้ าทายในการบรรลุการประหยัดต่อขนาด บริษัทนวัตกรรมฟิ นเทคอาจไม่ได้ รับรายได้ ใดๆ ในปั จจุบนั
และไม่สามารถมั่นใจได้ ว่า บริ ษัทดังกล่าวจะได้ รับรายได้ จากเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัท
นวัตกรรมฟิ นเทคอาจได้ รับผลกระทบทางลบจากความล้ าสมัยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ การโจมตีด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ การกากับดูแลที่เพิ่มขึ ้นและการหยุดชะงักในเทคโนโลยีที่บริษัทเหล่านันพึ
้ ่งพา
13.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนของกองทุนในหลักทรั พย์
ต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงที่สงู กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา การลงทุนในหลักทรัพย์
ของผู้ออกต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศนัน้ เช่น ความเสี่ ยงของอัตราเงินเฟ้ อที่สงู
หรื อความเป็ นชาตินิยม ราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศและราคาของหลักทรัพย์สหรัฐอเมริ กาในบางครัง้ อาจเคลื่อนไหวใน
ทิศทางตรงกันข้ าม นอกจากนี ้ หลักทรั พย์ ที่ออกโดยผู้ออกต่างประเทศอาจมีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหรื อผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนัน้ ในช่วงเวลาที่มีความไม่มนั่
คงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในประเทศหรื อภูมิภาคนัน้ มูลค่าของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สหรัฐอเมริ กาอาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่สงู ขึ น้ การขาดสภาพคล่อง หรื อการปิ ดดาเนินการของตลาด
แรกที่หลักทรัพย์นนั ้ ซื ้อขาย ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดหรื อ ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศนัน้ ทัง้ นี ้ โดยปกติ ก องทุน จะไม่ ป้ องกัน ความเสี่ ย งด้ านอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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14.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Information Technology Sector Risk) : หมวดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีประกอบด้ วย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การและซอฟท์แวร์ ทางอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ และอุปกรณ์
จัดเก็ บข้ อมูล ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิส์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ บริ ษัทที่อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่ออัตรากาไร บริ ษัท
เทคโนโลยีอาจมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงินหรื อบุคลากรที่จากัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทคโนโลยีอาจ
เผชิญกับความล้ าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จานวน
มาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตที่คาดเดาไม่ได้ และการแข่งขันในการให้ บริ การของบุคลากร ความล้ มเหลวในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและรักษาฐานลูกค้ า หรื อการได้ รับการยอมรับ จากตลาด อาจส่งผลเสียอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นอย่างมากและการสูญเสีย
สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์และการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าอาจส่งผลทางลบต่อผลกาไรของบริษัทเหล่านี ้
15. ความเสี่ยงจากการเหลื่อมเวลาซื ้อขายหลักทรัพย์ (International Closed-Market Trading Risk) : เนื่องจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงบางตัวของกองทุนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดทาการในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดทาการ ดังนัน้ จึงมีความแตกต่างระหว่างราคาปั จจุบนั ของหลักทรัพย์อ้างอิงและราคาเก่าของหลักทรัพย์นนั ้ (เช่น ราคา
ปิ ดล่าสุดของตลาดต่างประเทศ) ซึ่งส่งผลต่อความแตกต่างของราคาซื ้อขายที่สงู กว่าหรื อต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่
มากกว่ากองทุนรวมอีทีเอฟที่ไม่ได้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
16.ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จานวน 35-50
บริ ษัท ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่มลู ค่าของพอร์ ตการลงทุนอาจปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลงของมูลค่าของตราสาร
ทุนที่กองทุนลงทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจปรับตัวลดลงจากเหตุผลโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น ผลการ
ดาเนินงาน และความต้ องการในสินค้ าหรื อบริการของผู้ออกตราสารนันที
้ ่ลดลง
17.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่ (Large-Capitalization Companies Risk) :
บริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่โดยทัว่ ไปจะมีความผันผวนน้ อยกว่าบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็ก เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับความเสี่ยงที่ลดลง มูลค่าของบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่อาจจะไม่เพิ่มสูงขึ ้นเท่ากับมูลค่าของบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาด
ขนาดเล็กกว่า
18.ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการกองทุน (Management Risk) : ในฐานะของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารแบบเชิงรุก
(Actively-Managed ETF) กองทุนจะมีความเสี่ยงด้ านการบริ หารจัดการกองทุน ความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการ
บริหารกองทุนให้ บรรลุกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกองทุน
19.ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) : มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะผันผวนตามความผันผวนของตลาดที่กองทุนลงทุน
มูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรื อเหตุการณ์ อื่น เช่น อัตราเงินเฟ้ อ หรื อการคาดการณ์ เงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย้ อุปสงค์โลกต่อผลิ ตภัณฑ์ หรื อ
ทรัพยากรบางประเภท ภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ก่อการร้ าย การควบคุมของรัฐบาลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบ
ซึง่ อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็ นอย่างมาก
20.ความเสี่ยงจากการซื ้อขายในตลาด (Market Trading Risk) : กองทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการซื ้อขายในตลาดเป็ น
จานวนมาก ซึง่ รวมถึงการหยุดชะงักของกระบวนการเพิ่มและลดหน่วยลงทุนของกองทุน การขาดทุนจากการซื ้อขายในตลาด
รองความผันผวนของตลาดที่รุนแรง หรื อการขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลทาให้ หน่วยลงทุนมีการ
ซื ้อขายในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขาดทุนเป็ นจานวนมาก
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21.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์ของบริ ษัทที่มีมูลค่าตลาดเล็กมาก (Micro-Capitalization Companies Risk) :
บริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กมากอาจมีความเสี่ยงสูงในการขาดทุนและความผันผวนของราคา เนื่องจากรายได้ และกาไร
ของบริ ษัทเหล่านัน้ มีแนวโน้ มที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้ (บางบริ ษัทอาจขาดทุน) นอกจากนี ้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีมลู ค่า
ตลาดขนาดเล็กมากอาจจะมีความผันผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องน้ อยกว่าหลักทรัพย์ของบริษทั ที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่
หุ้นของบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดเล็กมากมีแนวโน้ มที่จะซื ้อขายในความถี่ที่น้อยกว่าบริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่กว่า
และจัดตั ้งมานานกว่า ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาของหลักทรัพย์ดงั กล่าวและความสามารถในการขายหลักทรั พย์นนั ้
ในอนาคต
22.ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกับ Next Generation Internet (Next Generation Internet Companies
Risk) :
- ความเสี่ยงของบริษัทที่เป็ นผู้ให้ บริการข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต (Internet Information Provider Company Risk) บริษัทที่เป็ น
ผู้ให้ บริ การข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตจะให้ บริ การนาทางทางอินเทอร์ เน็ต และข้ อมูลคู่มืออ้ างอิง และเผยแพร่ จัดหาหรื อนาเสนอ
โฆษณาที่เป็ นลิขสิทธิ์ และ/หรื อเนือ้ หาของบุคคลที่สามบริ ษัทเหล่านีม้ ักจะมีรายได้ หลักมาจากการโฆษณา และการลด
ค่าใช้ จ่ายหรื อลดผลขาดทุนที่จะส่งผลทางลบต่อธุรกิจ ซึง่ ธุรกิจนี ้มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นและเข้ มข้ นเป็ นอย่างมาก และขึ ้นอยู่กบั
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงความต้ องการของผู้ใช้ งาน การนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มากขึ ้นการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีจะมีความซับซ้ อนและมีความไม่แน่นอนสูงใน
กระบวนการของนวัตกรรมและการลงทุน ซึ่งรวมถึงความถูกต้ องในการเลือกเทคโนโลยี แนวโน้ มทางการตลาด และความ
ต้ องการของผู้บริโภค จานวนผู้ที่เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก และความล้ มเหลวในการดึงดูดและรักษา
ผู้ใ ช้ จ านวนมากไว้ ในผลิต ภัณฑ์ แ ละบริ ก ารของบริ ษัท หรื อ เพื่ อ พัฒนาผลิต ภัณฑ์ แ ละเทคโนโลยี ที่เข้ ากัน ได้ กับ อุปกรณ์
ทางเลือกมากขึ ้นอาจส่งผลเสียต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท ความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อกระบวนการของ
บริษัทที่อาจล่วงล้ าความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ หรื อประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นส่วนตัว แม้ ว่าจะไม่มีมลู ความจริง แต่
ก็อาจทาลายชื่อเสียงของบริษัทและส่งผลเสียต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
- ความเสี่ยงของบริ ษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Catalog and Mail Order House Company
Risk) บริ ษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตอาจมีความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลังค่อนข้ างสูง ซึ่งอาจ
ส่งผลเสียต่อผลการดาเนินงาน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
ฤดู ก าล การเปิ ดตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของวงจรผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละราคา สิ น ค้ า มี ต าหนิ การ
เปลี่ยนแปลงความต้ องการของผู้บริโภคและรูปแบบการใช้ จ่ายของผู้บริโภค หรื อการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ความต้ องการสินค้ าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีนยั สาคัญในระหว่างเวลาที่มีการเก็บสินค้ าคงคลัง ช่วงของการ
สั่งซือ้ สินค้ า และวันที่ขายสินค้ า การได้ มาซึ่งสินค้ าคงคลังหรื อส่วนประกอบบางประเภทอาจต้ องใช้ เวลารอคอยสินค้ าที่
ค่อนข้ างนานและการชาระเงินล่วงหน้ า และอาจไม่สามารถคืนสินค้ าได้ ความล้ มเหลวในการคาดการณ์ความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างเพียงพอหรื อความมีประสิทธิภาพของศูนย์กระจายสินค้ าอาจส่งผลให้ มีสินค้ าคงคลังมากเกินไปหรื อสินค้ าคงคลัง
ไม่เพียงพอหรื อความไม่มีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้ า ซึ่งส่งผลต่อต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายในการด้ อยค่า หรื อทั ง้ สอง
อย่าง ธุรกิจของบริ ษัทที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตจะขึน้ อยู่กับฤดูกาลค่อนข้ างมาก และความ
ล้ มเหลวในการกักตุนสินค้ าหรื อการจัดเก็บสินค้ าที่ได้ รับความนิยมในจานวนทีเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่มีความต้ องการ
สินค้ าสูงอาจส่งผลต่อรายได้ อย่า งและการเติบโตในอนาคตอย่างมีนยั สาคัญ การเข้ าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ น้ ในช่วงที่มีผ้ เู ข้ าชม
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สูงสุดอาจทาให้ ระบบหยุดชะงัก ซึง่ อาจส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้ าที่ลดลงและความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัท
23.ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk) :กองทุนถูกจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่มีการ
กระจายการลงทุน ดัง นัน้ กองทุน อาจลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ จ านวนน้ อ ย หรื อ อาจลงทุน ในแต่ ละหลัก ทรั พ ย์ ใ นสัด ส่ ว นที่
ค่อนข้ างมาก ซึ่งกาไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรั พย์ ใดหลักทรั พย์หนึ่งอาจส่งผลกระทบค่อนข้ างมากต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลทาให้ กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน
24.ความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรั พ ย์ ของบริ ษัทที่ มีมูลค่าตลาดกลางและเล็ก (Small-and Medium-Capitalization
Companies Risk) : บริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดกลางและเล็กอาจมีความผันผวนที่มากกว่าบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่
นอกจากนี ้ บริ ษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดกลางและเล็กจะมีประเภทของผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรทางการเงิน ประสบการณ์ในการ
บริหาร และความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่าบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่ดงั นัน้ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่
มีมลู ค่าตลาดกลางและเล็กอาจสร้ างผลตอบแทนได้ ช้ากว่าบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ ถือเอาต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Next Generation

Internet มีดังนี ้
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet มีนโยบายที่เน้ นการลงทุนในกองทุน ARK Next
Generation Internet ETF ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุน ARK Next
Generation Internet ETF ตามที่ ก ล่ า วไว้ ข้ างต้ น ในหั ว ข้ อ “ความเสี่ ย งหลั ก ในส่ ว นของกองทุ น “ARK Next
Generation Internet ETF” จึงเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet ด้ วย
ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของ
กองทุน ARK Next Generation Internet ETF ได้
2. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่กองทุน ARK Next Generation Internet ETF ทีก่ องทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
เข้ าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Next Generation Internet มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลลาร์ สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับ
ดอกเบีย้ รั บตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่ อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงิ นบาทในจานวนที่ น้อยลง ซึ่งจะทาให้
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ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Next Generation Internet อาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนัน้ กองทุนจึง
ยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซงึ่ ผู้ลงทุนอาจได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้
ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
3. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทัว่ โลกทาให้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ไม่ แ น่ น อนหรื อ การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ก องทุ น หลัก ไปลงทุน เช่ น การออกมาตรการในภาวะที่ เ กิ ด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ า มา
ในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน ARK
Next Generation Internet ETF ได้ ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อความเสี่ยงที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Next Generation Internet อาจจะไม่สามารถซื ้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่
เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหากต้ องการจะซื ้อขายจริง
5. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ
ในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น รวมทังอาจมี
้
ความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ได้ อกี
ต่ อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน ARK Next Generation Internet ETF ได้ อีกต่อไปไม่ว่า
ด้ วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนหน่วย
ลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน แตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF
เปรียบเทียบกับ
ดัชนี S&P 500 และดัชนี MSCI World ในช่ วง 6 ปี ย้ อนหลัง
ตัง้ แต่ วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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- ข้ อมูลการลงทุนของกองทุน ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF

- ชื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

- 54 -

ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง NEXT GENERATION INTERNET
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับ
ไม่จากัดอัตราส่วน
แรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ไม่เกิน 35%
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 และข้ อ 3.13.2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20%
หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale )
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ สูงกว่า
ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับ
(1) 10% หรื อ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
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6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั ้งขึ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)
หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย ในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในSET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการ ข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 และข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง ไม่จากัดอัตราส่วน
พื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการหนึ่ง
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของสถาบันการเงินไทย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี
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(ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน
ณ วันที่คานวณ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ไม่เกินร้ อยละ 3.7450

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.1400 (ปั จจุบนั 1.0700)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1070 (ปั จจุบนั 0.0321)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.2140 (ปั จจุบนั 0.1510)

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.2840

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.07
หมายเหตุ 1.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ อ งจากการที่ ก องทุ น น าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ( loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษั ท จัด การจะ
ดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

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

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

เรียกเก็บจริง
6 – 30 มิ.ย 65

เรียกเก็บจริง
*สาหรับ
รายการที่มีผล
ตัง้ แต่ วันที่
1 กรกฎาคม
2565
เป็ นต้ นไป

ไม่เกิน 1.50

1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

*1.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยก
เก็บ
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ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย 5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ (คิดค่าธรรมเนียมขัน้
หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
ต่า 100 บาท
ต่า 100 บาท
(คิด
100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 ค่าธรรมเนียมขัน้
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )
บาทต่อครัง้ )
ต่า 100 บาท
ต่อครัง้ )
แต่ไม่เกิน 1,000
บาทต่อครัง้ )

คาอธิบายเพิ่มเติม :
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุน กับ ผู้ลงทุน แต่ละกลุ่ม หรื อ แต่ ละประเภทของ
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริ ง มอบหมายให้
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
เมื่อ บริ ษัทประกันชีวิต พิจารณาเพิ่มกองทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด เข้ าอยู่ใน
ประกันแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของบริ ษัทประกันชีวิต แล้ ว บลจ.อีสท์สปริ ง จะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทาง www.eastspring.co.th
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
ใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดย
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษั ทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อ
การรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริษัทประกันชีวิต
9. สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มูลจากบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตเกี่ ยวกับ ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และ การได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนาม
ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่า ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย) จ ากัด จึ ง ไม่ มี ภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุนเปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Next
Generation Internet ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet ไม่ได้
ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย)
จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Next Generation Internet เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยง
ของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.eastspring.co.th”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

8 สิงหาคม 2565

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
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