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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Invesco 
Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลกั) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ กองทุนเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสว่น อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
มีแนวโน้มแข็งค่า 
การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี เ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 
กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่า  ผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ลงทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทนุเอง 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีทีก่องทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องได้ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีค าสัง่
ไว้ 

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 
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เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and 
Entertainment  ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้า
ค้าหลกัทรัพย์ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่ง
ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  
(“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% 
ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว 
เพื่อให้ นิติบุคคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure 
and Entertainment และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการต่างๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร 

 

ชื่อกองทนุ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment   
     TMB EASTSPRING Dynamic Leisure and Entertainment Fund 
  (ชื่อย่อ: TMB-ES-CHILL) 
 

อำยุโครงกำร :  ไม่ก าหนด 
 

วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม :  30 มิถนุายน 2564 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ       :         20 กรกฎาคม 2564 

 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทนุ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีเ่น้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน :     กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ 
กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทนุหลกั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นวิยอร์ก 
(NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  

กองทุนหลกัมุ่งหวงัให้ผลตอบแทนเคล่ือนไหวตามดชันี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index โดยกองทุน
หลักจะลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทัง้หมด ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท  ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการ
พกัผ่อนและความบนัเทิง ซึง่รวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการออกแบบการผลิตหรือการจดัจ าหน่ายสินค้าหรือบริการใน
อุตสาหกรรมสนัทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดงักล่าวถูกคดัเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัม้
ของราคา โมเมนตัม้ของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และการประเมินมลูค่า  
 
กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย Invesco Capital Management LLC และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้กองทุนหลกั มีการระดมเงินจากนกัลงทนุในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน าไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ 

ส่วนที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทนุ
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความ
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เส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการ
ลงทนุดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น 
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทนุในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีที่ค่าเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทุนมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เงื่อนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/
หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทุนหลกัได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวล านาน หรือ
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าตวัชีว้ดั (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนใน
ฐานะผู้ลงทนุ หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว หรือบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียน
การส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจากตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอื่น โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
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เป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสกลุเงินซือ้ขายในกองทนุหลกัจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่น
ได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ซึ่งบริหารและจัดการ
โดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ ผู้ ลงทุนต่างๆ ทัง้         
ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    

ปัจจยัความเส่ียงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทุนท่ีส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทุน Invesco Dynamic Leisure and 
Entertainment ETF เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs 

ชื่อ กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

โครงสร้างของกองทนุ 
Invesco Dynamic Leisure 
and Entertainment ETF 

ISIN Code                  :  US46137V7203 
Bloomberg Code       :  PEJ : US 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 23 มิถนุายน 2548 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) : Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index 
ตลาดหลกัทรัพย์          : New York Stock Exchange 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF มีนโยบายการลงทนุ
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทัง้หมด ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีอ้างอิง โดยดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการพักผ่อนและความ
บันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัด
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัท
ดงักล่าวถกูคดัเลือกตามเกณฑ์การลงทนุท่ีหลากหลาย อาทิ โมเมนตัม้ของราคา โม
เมนตัม้ของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการ
ประเมินมลูค่า 
 
ภายหลงัจากที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ในหลกัทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีอ้างอิง กองทุนอาจลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่รวมอยู่ในดชันีอ้างอิง
และอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน รวมทัง้ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน 
กองทนุอื่น ๆ หลกัทรัพย์แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์  
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกบัดชันีอ้างอิง และเพื่อบริหารกระแสเงินสด 

รายละเอียดของดชันี 
Dynamic Leisure & 

ดชันี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index ซึง่ประกอบด้วย 
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Entertainment IntellidexSM 
Index 

หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท ที่ด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวข้องกบัการพกัผ่อนและความบนัเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหลกั
ในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรม
สนัทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดงักล่าวถกูคดัเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่
หลากหลาย อาทิ  โมเมนตัม้ของราคา โมเมนตัม้ของผลประกอบการ การ
บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และการประเมินมลูค่า 
กองทุนและดัชนีได้รับการปรับสมดุลและทบทวนเป็นรายไตรมาสในเดือน
กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 
 

กลยทุธ์ในการลงทนุ กองทุนลงทุนโดยใช้วิธีการ full replication (full replication หมายถึง การลงทุนใน
หลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดชันีอ้างอิงในอตัราส่วนที่ใกล้เคียงกับดชันีอ้างอิง
ดังกล่าว) กับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีในสดัส่วนการลงทนุตามดชันีอ้างอิง 
กองทุนอาจจะลงทุนในตัวอย่างหลักทรัพย์ (sample of securities) ที่อยู่ในดัชนี
อ้างอิงได้ 
วิธีการ "sampling" คือ การท่ีกองทนุใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเลือกหลกัทรัพย์
จาก universe ของดชันีอ้างอิงเพื่อให้ได้ตวัอยา่งหลกัทรัพย์  (sample of securities) 
ที่มีลักษณะการลงทุนโดยรวมคล้ายกับดัชนี อ้างอิง ในแง่ของปัจจัยเ ส่ียง 
ผลตอบแทน และคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการถ่วงน า้หนักอุตสาหกรรม มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด ความแปรปรวนของผลตอบแทน การประเมินผลก าไร
ผลตอบแทน และลกัษณะทางการเงินอื่น ๆ ของหลกัทรัพย์ 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล มี (จ่ายทกุๆ 3 เดือน)  
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Invesco Capital Management LLC 
3500 Lacey Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

BNYM 
240 Greenwich Street, New York, New York 10286 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers LLP 
One North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 

 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
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ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration 
Fee)  

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ร้อยละ 0.69 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 
หมายเหต ุ: 
1.ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงิน
จ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
2.อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ของกองทนุ
หลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าว      

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน :  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนในราคา
เสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วนผู้ถือ
หน่วยลงทนุจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ตัวชีว้ัดของกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (Benchmark) :  
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลัก คือ  Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex 
Index ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  
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ลักษณะท่ีส ำคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เป็นกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดประเภทของ
ผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่ำงไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ ำนวนเงนิทนุโครงกำรล่ำสุดเท่ำใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 5,000 ล้านบาท  

•    ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ15 

ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท(Green shoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ

จ านวนเงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ และอาจด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

•     บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือ

ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่การเพิม่จ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงนิ
ลงทนุลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลำเท่ำใด 

A:  - เหมำะสมกับ   :   

นักลงทนุที่อำจพจิำณำลงทุนในกองทนุนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่า
กว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทัว่ไป 

กองทุนนีไ้ม่เหมำะกับ 
- ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ควรลงทนุในระยะเวลำ :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวันท าการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องค านึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:     ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทนุหลกั) 
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Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน
หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ 30 เมษายน 

 
ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:  ท่ำนจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่ำงไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.eastspring.co.th 

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 
 

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน  

 เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกองทนุ            
บุคคลธรรมดำ 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ 
       เงื่อนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้ สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรื อการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปล่ียนแปลง หรือเลื่อนวนั
และเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยุดท าการของกองทนุ
รวมในต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเส่ียง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั  
 
นิยำม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการ

ที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนไว้ ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ทีท่ี่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนั
ในเวลาท าการ  
 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีสนใจลงทุนสำมำรถสั่งซือ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ได้ ดังนี ้
 

 
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก(IPO) : 
 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท 
บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 750 ล้านบาท 
 
ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ระหว่ำงวันท่ี 12 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 
 
มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)         1 บำท 
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โดยสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ / หกัเงนิ / สับเปลี่ยน ได้ถึงวนัที่ 16 กรกฎำคม 2564 ภำยในเวลำ 15.30น. 

• ซือ้ผ่ำนบริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 

• หักเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 
ธ.ธนชาต  ธ.ยโูอบ ี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภทัร 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

 

• ซือ้ด้วยวิธกีำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส าหรับท่านท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของ บลจ.อีสท์สปริง มาเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment โดยมีรายชื่อกองทนุต้น
ทางที่สามารถสบัเปล่ียนเข้ากองทนุนีไ้ด้ดงันี ้

 

กองทุนเปิด 
กองทุนต้นทำง กองทุนปลำยทำง 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  Dynamic Leisure and Entertainment 
 

 
เมื่อส านักงานผู้ รับค าสั่งซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซือ้แล้ว ส านักงานผู้ รับค าสั่งซือ้ดังกล่าวจะออก
หลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์
ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้
บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อผกูพนั ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ ถือหน่วย รวมถึงก าหนด
รูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
 

บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ดงันี ้  หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
 

กำรซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ                   
     คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
     ** มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  
    ทิง้และปัดศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 

*** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกนิ 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 
วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ สั่งซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน  พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดงักล่าว
ข้างต้น 

 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สั่งซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

Dynamic Leisure and Entertainment ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 
บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
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ช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่ำงวนัท ำกำรซือ้ขำย 

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

 
กรณีช ำระด้วยเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายระหว่างเวลา
ท าการที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการถัดจากวนัท า
การซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีช ำระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจัดกำร 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบชุื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยไม่ต้องแสดงสมดุบญัชแีสดงสิทธิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเพียงแต่กรอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
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หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะ
ด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อผกูพนั 

 
 

    ซือ้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้  (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง** ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบรุหสัผู้ใช้
และรหสัผ่านท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทุนครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุ 
เมื่อปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้
รายการดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.eastspring.co.th ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  

 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่
ได้ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชี
ไม่เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

 

 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                             - 16 - 
 
 

   ซือ้ผ่ำนค ำสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.eastspring.co.th) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักล่าว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

 

    ซือ้ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษทัจัดกำร โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 
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หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

 
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ
อาจแตกตา่งไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและ
ท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หากวนัท าการใดมไิด้เป็นวนัท าการ
ซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้     

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบ
ยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้  เว้น
แต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทไม่ได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต  www.eastspring.co.th 
3.    ค าสัง่ขายอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.  เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
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มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.eastspring.co.th หรือชอ่งทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด 

 

 ขำยคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.eastspring.co.th ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง**  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300 ,000,000บาท (สาม
ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต    ซึง่จะประกาศใน 
www.eastspring.co.th 

 

  ขำยผ่ำนค ำสั่งขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 

 ขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการ

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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ของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    ** กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

 
 

กำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามค าสั่งที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้ำบัญชีเงินฝำกของ บมจ. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) 
 (ปัจจุบนัและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนัท าการซื้อขายถดัจากวนัท า
การซื้อขาย) 
 

  น ำเช็คเข้ำบัญชีเงนิฝำกที่ธนำคำรอื่น 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าเช็คค่าขายคนืหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน  5 วันท าการถัดจากวัน
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
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ท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบนัและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัท า
การซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทำงไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชทีางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษทั
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 
 

  โอนเงนิด้วยวิธีบำทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
ค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.eastspring.co.th  หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
สาขา หรือช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยนัดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
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4.เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสับเปล่ียนของกองทุน
ปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน 
โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้
สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 
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  สับเปลี่ยนผ่ำนระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยสบัเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน ได้
ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.eastspring.co.th 

 

  สับเปลี่ยนผ่ำนค ำสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.eastspring.co.th) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต 
หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

   สับเปลี่ยนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษทัจัดกำร โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท
จดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความ
มีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.eastspring.co.th 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวยเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวันท าการถัดไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ตำรำงสรุประยะเวลำในกำรซือ้ ขำย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Dynamic Leisure and 
Entertainment 

ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขำยหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี กำรจ่ำยเงนิ 

Dynamic Leisure and 
Entertainment 

ภายใน 5 วันท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื อ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ      
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน)   
(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุไดภ้ายใน 3 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมบำงกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ตำมตำรำง
ดังนี ้

กองทุนเปิด รำคำในกำร
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

รำคำในกำร
สับเปลี่ยนเข้ำ** 

ณ วัน กองทุนต้นทำง กองทุนปลำยทำง 

Dynamic Leisure and 
Entertainment 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T* T*+2 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี 
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั  

Dynamic Leisure and Entertainment T T* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
                         T* +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด. 
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กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ อกีกองหน่ึง (กองทนุปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ำกำรเปิด
บัญชีกองทนุปลำยทำงก่อน  
 
โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักกำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกอง
หน่ึง (กองทุนต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ทัง้นีก้ำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ำจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำร*ก่อนหน้ำวันรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง เว้นแต่วันท ำ
กำรดังกล่ำวเป็นหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุนปลำยทำง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของ
วันที่เป็นวันท ำกำรซือ้ขำย**ของกองทุนปลำยทำงที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ำ (รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
หมำยเหตุ :  
*  พิจำรณำเฉพำะวนัท ำกำรตำมปกตขิองบริษทัจดักำร  โดยไม่พิจำรณำวันหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุน
ต่ำงประเทศ (ซึ่งเป็นกองทนุหลักที่กองทนุต้นทำงเข้ำลงทุน) 
** วนัที่ตำมปฏิทนิที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกตขิองทัง้บริษทัจัดกำรและของกองทุนหลกั หรือตำมที่บริษทัจดักำรประกำศ
ก ำหนดเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม
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กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Dyamic Leisure and Entertainment ปี 2565
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Q: กำรจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้แรก 
 
A: ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สั่งซือ้ไม่เกิน 500 ล้านหน่วย ผู้สั่งซือ้ทุกคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่
สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่มลูค่าโครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงนิทนุโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้ สั่งซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด า เนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกในระบบซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่สั่งซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งซือ้โดย
จ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.อีสท์สปริงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูค่าที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่า 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย  
 
Q: กำรคืนเงนิค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้แรก 
 
A: บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับ
การจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจดัการประสงค์จะยุติโครงการ  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินท่ีผู้
สัง่ซือ้ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ  

 

Q: กำรจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้ถัดไป 
A:ในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตามหวัข้อค าถาม “กรณี

ใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” หรือตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้

คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือเร่ืองการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศก าหนด 
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2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
ขายในวนัท าการที่ 2 ถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 

3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
เต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 
4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจ านวน
เงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชเีป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลู
ที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่รับการ
จดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
 
Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหรือรับซือ้

คืน ณ วันใด  
A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปล่ียนมีผล ท่ีค านวณภายในวนัท าการถดัไป ดงันี ้
 

กรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ 
ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หรือรับซือ้คืน หน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย 
ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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Q:  กรณีใดที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพือ่ประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1) – 4) 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพือ่การเล้ียง
ชีพ  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นตน้ 

 
- บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งให้เหตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสั่งซือ้โดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักล่าวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท  

 

ค) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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- การหยดุรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อกองทนุ  

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศใน www.eastspring.co.th หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง  และแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยดุรับค ำสั่งซือ้หรือขำยคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น

แต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

http://www.tmbam.com/
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3.  ให้บริษัทจดัการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
 

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท า
ได้ไม่เกินหน่ึงวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตดุงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่         
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั 

 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ    
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทุนรวมเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที่ประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ หรือมีข้อความสงวนสิทธิที่ระบุไว้ในโครงการในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองนี ้โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุความจ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
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Q:  บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส ำหรับกองทุนรวมนี ้อย่ำงไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส ำหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว
หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส ำหรับในอนำคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                             - 33 - 
 
 

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนั
ท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมอื 
swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการ
นัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน
ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  
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o กองทุนรวมทั่วไป  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวธีิการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ส้ถานการณ์ที่ ไม่ปกติ ด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลัง

ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ 

ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate 
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เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง  
ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทุน
ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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 กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่ งซือ้หรือค ำสั่ งขำยคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกีำรโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  ในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุคลดงักล่าว
ตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้น
การโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวติ : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มกีารโอนเปล่ียนมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุ 
 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จำกช่องทำงใด 

A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วยวิธี
ดงันี ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม

วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสทิธิในเร่ืองใด ภำยใต้เงื่อนไข อย่ำงไร 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

   1.การนบัคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่กองทนุมีบคุคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้น
แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่
ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
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(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและ
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ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
3.  บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนติิบคุคล

ที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 
ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออก
หลักทรัพย์และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว)ที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic 
Leisure and Entertainment เข้าลงทุน เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน 
(ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ 
ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคล
ดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้  ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนดงักล่าวในวนัรายงานหรือเคยถือสดัส่วนดงักล่าว 
ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนและนิติบุคคลทีเก่ียวข้อง กองทุนหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของตน  
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(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบคุคลต่อไปนี ้
เข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (กองทนุ) 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดงักล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่สามารถ
ปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนติิ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ 
ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive 
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลัง         
นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนใน
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามทีก่ล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถงึผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤตกิรรมเข้าขา่ยและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัท
จดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง (ทัง้นี ้กฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมแีก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะ
ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเงื่อนไขตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่
สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อยา่งใด 

 
Q:  ช่องทำงและวิธีกำรที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที ่www.eastspring.co.th 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                             - 43 - 
 
 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทำงและวธิีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพพิำทโดยกระบวนกำร 
 อนุญำโตตลุำกำร ตลอดจนวธิีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 

• ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีกำรระบุภูมิล ำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทุกรำยที่ไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย หรือไม่ อย่ำงไร 
A:    ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงทีอ่ยู่

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดกำรกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนทหารไทย จ ากัด และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากัด มีการควบรวม

สองบริษัทเข้าด้วยกนั โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมี
ผลตัง้แต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565  ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

 
         ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
         944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร.1725 
         https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 

 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทจดักำร ดังนี ้
1. คณุโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์     ประธานกรรมการ 
2. คณุอดิศร เสริมชยัวงศ์            กรรมการ 
3. คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชงิ                กรรมการ 
4. คณุอนวุตัิร์ เหลืองทวีกลุ         กรรมการ 
5. คณุศรัณย์ ภู่พฒัน์                  กรรมการ 
 
รำยชื่อผู้บริหำร 
1. คณุอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยางค ์               รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์   เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra  Prabhala รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา   อิบรานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา  ตณัฑ์ชาญชวีิน รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง   เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายจดัการลงทนุ  

 
 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 

1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi          รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส์   ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi        ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
3.  คณุวิศษิฐ์       ชื่นรัตนกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
4.  คณุพชัราภา   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารทนุ  
5.  คณุสมิทธ์       ศกัดิ์ก าจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผู้จดัการกองทนุ ตราสารทนุ                      
6.  คณุดาราวรรณ  ประกายทิพย์     Ms. Darawan Prakaitip                  ผู้จดัการกองทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดัการกองทนุอาวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

                                                                                                             ต่างประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  

 
Q:  รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวตัิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

รวม รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทนุดงักล่ำว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

 
 

ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำยธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ) 
- 2536 ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดกำร  ติ ดตำม
ภำวะตลำดเงิน ตลำดตรำ
สำรหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบกำรวิ เครำะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต ำม
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ำกัด 
(มหำชน) ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยจัดกำรลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ซิมิโก้ จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อเบอร์ดีน จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรลงทุน, 
ฝ่ำยจัดกำรกองทุน 
 
- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อยุธยำ จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 

หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
บริหำรกำรลงทุน  ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

น.ส.ดำรำวรรณ ประกำยทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำรลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกัด 
หัวหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พำณิชย์ จ ำกัด ผู้ ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด (มหำชน)นักวิเครำะห์กำร
ลงทุน ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุน และ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ตำมกรอบกำรลงทุนท่ี
ก ำหนด 
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกัด นักวิเครำะห์อำวุโส 
 
- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ำกัด นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ 

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

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
จ ำกัด ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำย
จัดกำรกองทุน    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) เจ้ำหน้ำท่ีช ำนำญ
กำรส่วนซือ้ขำยหลักทรัพย์ สำย
งำนจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน กรุงไทยเจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยซือ้ขำยหลักทรัพย์ 
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ำหน้ำ
วิเครำะห์สินเช่ืออำวุโส 

ติดตำมภำวะตลำดเงิน 
ต ล ำ ด ทุ น  แ ล ะ ต ล ำ ด
อสังหำริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ตำมกรอบกำรลง ทุน ท่ี
ก ำหนด 

นำยวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์  
 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดกำร ติดตำม
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดเงิน ตลำดตรำสำร
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2532  ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ    
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส  
 
- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต  จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน 

หนี ้และหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ เพื่อ
ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหำรกำรลงทุน ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

น.ส.พัชรำภำ มหัทธนกุล - 2537   ปริญญำโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญำตรี บัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จ ำกัด 
ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ผู้ ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร, สำยกำรลงทุน 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด SVP, ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน, ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุน เพื่อน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนและ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ภำยใต้กรอบกำรลงทุนท่ี
ก ำหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ - ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต ผู้ ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบกำรตั ด สิน ใจ
ลงทุน และก ำหนดกลยุทธ์
กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนท่ีกำหนด 
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
- 2546 - 2562 กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรตรำสำรหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ำยตรำสำรหนีแ้ละ
ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดกำรกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

, Standard Chartered Bank 
 
- 2539 - 2542 เจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทุน 
ฝ่ำยบริหำรเงินส ำรอง ธนำคำร
แห่งประเทศไทย 

นำงสำววิภำสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
- CFA level I 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส   บลจ.ธน
ชำต 
 
- รักษำกำรผู้จัดกำรกองทุนส่วน
บุคคลอำวุโส 2  บลจ.ธนชำต 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนธนำคำรกรุงเทพ
จ ำกัด(มหำชน) 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต 

 
- เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์กำรลงทุน
อำวุโส บลจ.ธนชำต 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส   บลจ.ธน
ชำต 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 1  บลจ.ธน
ชำต 
 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้ำส่วนศูนย์ซือ้ขำยตรำสำร
หนีไ้ทย 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต 

 
- ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรธนำคำร
กรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้

นำยศตนนท์ ทัน - ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน 
 
- ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.ธนชำต

Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 
 
- Institutional Sale Phillip securities 

 
- Institutional Sale Trinity securities 

 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 

ผู้จัดกำรกองทุน                 
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

นำยวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญำโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- 2564 -2565ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.
ธนชำต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

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

 

- กรกฎำคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน  
 
- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ทหำรไทย จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน  
 
- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ทหำรไทย จ ำกัด ฝ่ำยบริหำรควำม
เส่ียง 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำดกำรเงิน และ
ตลำดตรำสำรหนี ้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด ำเนินกำรลงทุนให้เป็นไป
ตำมกลยุทธ์และตำมกรอบ
กำรลงทุนท่ีก ำหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
-2543 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
-2541 ปริญญำตรี 
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
-CFA 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุนตรำสำรทุน 
 
- 2559 – 2564 บลจ. เดนำลี เพรส
ทีจ จ ำกัด 
หัวหน้ำฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยจัดกำรกำรลงทุน
ตรำสำรทุน 
 

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 
 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 

 
เชำวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญำโท M.Sc. in Financial 

Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญำตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ มหำวิทยำลัยสุทัยธรรมำธิ
รำช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎำคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ผู้จัดกำรกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ำกัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ำกัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

ผู้จัดกำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

 

 

Q:  รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บลจ.อีสท์สปริง แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.eastspring.co.th 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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Q:   รำยชื่อผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

Q:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกที่ใด 

A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703  หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร. 1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที ่www.eastspring.co.th  
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ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทนุรวม   
 
 
 

 
 
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเส่ียง fx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เป็นกองทุนที่มีนโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปของสกุลเงนิดอลลำร์สหรัฐ  โดยกองทุนอำจท ำสัญญำป้องกนัควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง** 

 
 

ระดับควำมเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จำกทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สำมำรถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป                  
(จำกทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจำกนโยบำยไม่ได้ก ำหนดให้ต้องป้องกนัควำมเสี่ยง          
อัตรำแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 
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• ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มุ่งเน้นลงทุนในกองทุน Invesco Dynamic 
Leisure and Entertainment ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลกั ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆของกองทนุ 

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ดงัต่อไปนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (Authorized Participants Concentration Risk) : กองทุนมี
จ านวนสถาบนัการเงินท่ีท าหน้าที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีจ ากดั ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุออกจากธุรกิจ หรือไม่สามารถ
ส่งค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน และไม่มีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนรายอื่นที่สามารถส่งค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ใน
อนาคต อาจส่งผลท าให้หน่วยลงทนุของกองทนุซือ้ขายในราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ 

2.ความเสี่ยงจากโควิด-19 (COVID-19 Risk) การแพร่กระจายในปัจจบุนัของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ โควิด-19 ส่งผลให้
เกิดการปิดตัวของตลาดและการเคล่ือนย้ายต าแหน่งของตลาด ความไม่แน่นอนในระดับสูงสุด ข้อจ ากัดของสภาพคล่องและ
ต้นทนุในการซือ้ขายที่เพิ่มขึน้ เป็นต้น ความพยายามเพื่อจ ากดัการแพร่กระจายของโควิด-19 ส่งผลเก่ียวกบัการจ ากดัการเดนิทาง 
การปิดชายแดนระหว่างประเทศ การหยุดชะงกัของระบบการดูแลสขุภาพ การด าเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน การเลิกจ้าง อุป
สงค์ของผู้บริโภคลดลง การผิดสญัญาและผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนยัส าคญัอื่น ๆ ซึ่งทัง้หมดให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัว่โลกต้องหยดุชะงกัและอาจท าให้การเมือง สงัคมและเศรษฐกิจทัง้ในท้องถิ่นหรือทัว่โลกที่ไม่ดีอยู่ก่อน
แล้วแย่ลงกว่าเดิม ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ไม่สามารถคาดเดาได้และอาจส่งผลให้มีผลกระทบอย่างมากและอย่าง
ยาวนานกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ 
 
3.ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk) ความเส่ียงด้านตราสารทนุเป็นความเส่ียงที่ว่ามลูค่าของหลกัทรัพย์ตราสารทุนซึ่ง
รวมถึงหุ้นสามญัอาจลดลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อตลาดทัง้หมดรวมถึงปัจจยั
ต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์โดยตรงกับบริษัทท่ีเจาะจงหรืออุตสาหกรรมของบริษัทดงักล่าว สภาวะทางเศรษฐกิจทัว่ไปดงักล่าวรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาความป่ันป่วนหรือความไม่แน่นอนของตลาดหรือระยะเวลานาน เป็นไปได้ว่าการตกลง
ของตลาดหลกัทรัพย์อาจลดราคาหุ้นสามญัส่วนใหญ่หรือทัง้หมดที่กองทนุถือครอง นอกจากนี ้ความเส่ียงด้านตราสารทนุรวมถงึ
ความเส่ียงที่ว่าทศันคตินกัลงทุนท่ีมีต่ออุตสาหกรรมหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งกลายเป็นลบ ซึ่งส่งผลให้นกัลงทนุถอนการลงทนุใน
อุตสาหกรรมเหล่านัน้ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมเหล่านัน้เป็นวงกว้างมากขึน้ มูลค่าหุ้น
สามญัของบริษัทอาจตกลงเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจยัต่าง ๆ  เช่น การเพิ่มต้นทนุการผลิตที่มีผลกระทบในทางลบกบับริษัท
อื่น ๆ ในภมูิภาค อตุสาหกรรมหรือภาคเดียวกนัของตลาด นอกจากนีหุ้้นสามญัของปรับยงัอาจลดลงอย่างมากในเร่ืองของราคา
เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ เนื่องจากปัจจยัที่เจาะจงเฉพาะบริษัทนัน้ ซึ่งรวมถึงการตดัสินใจที่ท าโดยคณะผู้บริหารหรืออุปสงค์ที่ลดลง
ส าหรับผลิตภณัฑ์หรือการบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตวัอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เลวร้าย เช่น รายงานผลก าไรที่ไม่เป็นไปตามคาด
หรือการไม่ท าการจ่ายเงินปันผลตามที่คาดไว้ อาจลดมลูค่าของหุ้นสามญั 
 
4.ความเสี่ยงทางดัชนี (Index Risk) แตกต่างจากบริษัทเงินทนุจ านวนมาก กองทนุไม่ใช้กลยทุธ์การลงทนุท่ีแสวงหาผลตอบแทน
ที่เกินดัชนีอ้างอิง ดังนัน้ กองทุนจึงไม่จ าเป็นต้องซือ้หรือขายหลักทรัพย์เว้นแต่ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการเพิ่มเข้ามาหรือ
น าออกไปตามล าดบัจากดชันีอ้างอิง แม้ว่าโดยทัว่ไปแล้วหลักทรัพย์ดงักล่าวปรับตวัลดหรือเพิ่มอย่างช้ามากก็ตาม นอกจากนี ้
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กองทนุยงัปรับสมดลุพอร์ตการลงทนุตามดชันีอ้างอิงด้วย ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงตารางการปรับสมดลุของดชันีอ้างอิงจะมีผลใน
การเปล่ียนแปลงที่สอดคล้องกนักบัตารางการปรับสมดลุของกองทนุ 
 
5.ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industry Concentration Risk) ในการปฏิบตัิตามขัน้ตอนวิธีนี ้ดชันีอ้างอิง
จะได้รับการน ามากระจุกตัวอยู่ที่ระดับที่ส าคัญในหลักทรัพย์ของผู้ ออกหลักทรัพย์ที่ตัง้อยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่ม
อุตสาหกรรมหนึ่ง ด้วยเหตุนี ้กองทุนจะยงัน าการลงทุนต่าง ๆ มากระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวตาม
ขอบเขตเดียวกันโดยประมาณ โดยการกระจุกตวัของการลงทุนในอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนจะเผชิญ
กับความเส่ียงต่าง ๆ มากกว่าถ้าได้รับการน ามาลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ จ านวนมาก ความเส่ียงที่มาจากอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับบริษัทต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน 
อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะดงัต่อไปนี ้ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทัว่ไปหรือรูปแบบตลาดวฏัจกัรที่สามารถมีผลกระทบในทาง
ลบกับอุปทานและอุปสงค์ในอุตสาหกรรมที่เจาะจง การแข่งขันส าหรับแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ แรงงานสมัพนัธ์ที่ มีความขดัแย้ง 
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์ของโลก ความล้าสมยัของเทคโนโลยีและการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้หรือการแนะน าผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับความสามารถในการท าก าไรหรือความอยู่รอดของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหนึ่ง นอกจากนี ้
อตุสาหกรรมหรือกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าวอาจฉดุอตุสาหกรรมอื่นหรือตลาดอื่น ๆ โดยรวมให้ตกต ่าหรือปรับตวัอย่างช้ามาก 
 
6.ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเพ่ือสันทนาการและความบันเทิง  (Leisure and Entertainment Industries Risk) บริษัท
ต่าง ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการออกแบบ การผลิตหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ส าหรับอตุสาหกรรมเพื่อสนัทนา
การและความบนัเทิง (รวมถึงอุตสาหกรรมสถานบริการ บริษัทต่าง ๆ เช่น สายการบิน โรงแรม ภัตตาคารและบาร์ เรือส าราญ 
คาสิโนและธุรกิจเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลินอื่น ๆ ทัง้หมด รวมถึง บริษัทจัดท าโปรแกรมเพื่อความบันเทิ งที่ด าเนิน
ธุรกิจในการผลิตภาพยนตร์ การบันทึกเสียงดนตรีโดยศิลปิน การท ารายการส าหรับวิทยุและโทรทัศน์ ขัน้ตอนหลังการผลิตที่
เก่ียวข้องและโรงภาพยนตร์) อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ปัจจัยต่าง ๆ สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับ
อุตสาหกรรมเพื่อสนัทนาการและความบันเทิง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของเศรษฐกิจโดยรวม การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค
และระดบัรายได้ที่ต้องใช้อย่างรอบคอบ การแข่งขนัท่ีเข้มข้น การพฒันาทางเทคโนโลยีและระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาล 
 
7.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เจาะจงผู้ออกหลักทรัพย์  (Issuer-Specific Changes Risk) มลูค่าของหลกัทรัพย์
เฉพาะรายการหรือชนิดของหลกัทรัพย์ที่เจาะจงเป็นพิเศษอาจเปล่ียนแปลงได้มากกวา่ตลาดโดยรวมและอาจปรับเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงแตกตา่งจากมลูคา่ของตลาดโดยรวม 
 
8.ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หลกัทรัพย์ในดชันีอ้างอิงขึน้อยู่กบัความผนัผวนของตลาด ท่านควรคาดเดาว่ามลูค่าของ
หุ้นจะลดลง ไม่มากก็น้อย ที่สมัพนัธ์กับการลดลงของมลูค่าของหลกัทรัพย์ในดชันีอ้างอิง นอกจากนี ้ภยัธรรมชาติหรือภยัพิบัติ
ต่าง ๆ โรคที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างหรือปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ สงคราม การกระท าการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์อื่น ๆ 
สามารถส่งผลในส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่เพิ่มขึน้ต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ 
 
9.ความเสี่ยงจากการซ้ือขายในตลาด  (Market Trading Risk ) กองทนุเผชิญกบัความเส่ียงจากการซือ้ขายในตลาดอยา่ง
มาก ซึง่รวมถึงการขาดศกัยภาพของตลาดซือ้ขายคล่องส าหรับหุ้น การขาดทนุในการซือ้ขายในตลาดรองและการหยดุชะงกัใน
ขัน้ตอนการขอเพิ่ม/การไถ่ถอนของกองทนุ ปัจจยัใด ๆ เหล่านีอ้าจน าไปสู่การซือ้ขายหุ้นท่ีอตัราส่วนเพิ่มหรือส่วนลดต่อมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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10.ความเสี่ยงจากการไม่สัมพันธ์กัน (Non-Correlation Risk) เงินหมนุเวียนของกองทนุอาจไม่สมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของดชันี
อ้างอิงด้วยเหตผุลนานาประการ ตวัอย่างเช่น กองทนุเกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีไม่ใช้กบัดชันีอ้างอิงและเกิดคา่ใช้จา่ยในการ
ซือ้และขายหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ปรับสมดลุการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ ในองค์ประกอบของดชันีอ้างอิง นอกจากนี ้การปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงของกองทุนและดชันีอ้างอิงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจาก
ความแตกต่างในการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์และความแตกต่างระหว่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนและดชันีอ้างอิงที่มีผลมา
จากข้อจ ากดัของกฎหมาย ต้นทนุหรือข้อจ ากดัด้านสภาพคล่อง 
 
11.ความเสี่ยงจากกองทุนทีไ่ม่มีการกระจายการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ (Non-Diversified Fund Risk) เนื่องจากกองทนุไม่
มีการกระจายการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถน าสินทรัพย์มาลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์เป็นราย ๆ ได้
มากกว่ากองทุนท่ีมีการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงในมลูค่าตลาดของการลงทนุรูปแบบเดียวสามารถเป็นสาเหตใุห้
เกิดความผันผวนในราคาหุ้นได้มากกว่าที่จะเกิดในกองทุนที่มีการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับ
กองทนุและเป็นสาเหตใุห้การปรับเพิ่มขึน้หรือลดลดลงของผู้ออกหลกัทรัพย์จ านวนที่ค่อนข้างเล็กมีผลกระทบมากขึน้กบัการปรับ
เพิ่มขึน้หรือลดลงของผลการด าเนินงานของกองทนุได้ 
 
12.ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน (Operational Risk) กองทุนอาจมีความเส่ียงจากการด าเนินงานที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
มากมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะความผิดพลาดของมนุษย์ ความผิดพลาดในการประมวลผลและการติดต่อส่ือสาร ความ
ผิดพลาดของผู้ ให้บริการของกองทุน คู่สัญญาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ กระบวนการที่ล้มเหลวหรือไม่เ พียงพอและการขาด
เทคโนโลยีหรือระบบต่าง ๆ กองทนุและที่ปรึกษาพยายามลดความเส่ียงจากการด าเนินงานเหล่านีผ่้านการควบคมุและมาตรการ
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านีไ้ม่จดัการกับปัญหาที่อาจเป็นไปได้ทุกอย่างและอาจไม่เพียงพอเพื่อจดัการกับความเส่ียง
เหล่านี ้
 
13.ความเสีย่งจากการหมุนเวียนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน  (Portfolio Turnover Risk) กองทนุอาจด าเนินธุรกิจการซือ้
ขายหลักทรัพย์พอร์ตการลงทุนบ่อย ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับสมดุลหรือการปรับดชันีอ้างอิง ตัวอย่างเช่น อัตราการหมนุเวียน
พอร์ตการลงทุนที่ 200% เทียบเท่ากองทุนที่ซือ้และขายหลักทรัพย์ทัง้หมดของตนที่สองเท่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปี อัตราการ
หมนุเวียนของพอร์ตการลงทนุที่สงู (เช่น 100% หรือมากกว่านัน้) สามารถส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมนายหน้าที่สงูส าหรับกองทุน 
ในขณะท่ีอตัราการหมนุเวียนพอร์ตการลงทนุท่ีสงูสามารถส่งผลให้เกิดการเพิ่มการแจกจา่ยก าไรจากส่วนตา่งราคาที่หกัภาษีได้แก่
ผู้ ถือหุ้นของกองทนุ กองทนุจะพยายามใช้กลไกการขอเพิ่มและการไถ่ถอนในประเภทเดียวกนั (ตามที่บรรยายไว้ข้างล่าง) เพื่อลด
การเปล่ียนก าไรจากส่วนต่างราคาเป็นเงินสดให้มากที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ 
 
14.ความเสี่ยงของบริษัทที่มีหลักทรัพย์ขนาดเล็กและกลาง (Small- and Mid-Capitalization Company Risk) การลงทนุใน
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ขนาดเล็กและกลางเก่ียวข้องกบัความเส่ียงมากกวา่ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในบริษัทท่ีมีขนาด
ใหญ่และมีความมัน่คงกว่าหลกัทรัพย์ของบริษัทเหล่านีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ง่ายกวา่และมีสภาพคล่องน้อยกวา่หลกัทรัพย์ของ
บริษัทท่ีมีความมัน่คง หลกัทรัพย์เหล่านีอ้าจมีผลตอบแทนที่แตกตา่ง (บางครัง้อย่างมาก) จากตลาดหลกัทรัพย์โดยรวม บริษัทท่ีมี
หลกัทรัพย์ขนาดเล็กและกลางและอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ที่บริษัทดงักล่าวให้ความสนใจยงัคงค่อย ๆ พฒันาและด้วยเหตนุี ้ บริษัท
ดงักล่าวจงึอาจไวต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะของตลาดได้มากกวา่ 
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หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไม่สอดคล้องกบัหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
หลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 

 

• ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and 
Entertainment มีดังนี ้

 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน 
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนัน้ ความเส่ียง
ของกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหวัข้อ “ความเสีย่งหลกัในส่วน
ของกองทุน “Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF” จึงเป็นความเส่ียงของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Dynamic Leisure and Entertainment ด้วย ดังนัน้ ผู้ ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and 
Entertainment จึงควรศกึษาและยอมรับความเส่ียงของกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ได้ 

 
2.  ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

จากการที่กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic 
Leisure and Entertainment เข้าลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูป
ของเงินบาท  

 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment จึงมีความเส่ียงของความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุน
ได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทนุต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลบักนั หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
ดังนัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนี ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment อาจพิจารณา
ป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทนุจึง
ยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท า
การป้องกนัความเส่ียงไว้ 

 
3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้อาจมีความเส่ียงที่เกิดจากความ
ไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
ความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ 
กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ได้ทนั ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรือความเส่ียงที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุน
โดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง 
      

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ 
ในการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากการที่
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
การยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

 นอกจากความเส่ียงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพคล่อง
ของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจหมดโอกาสได้
ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทนุในกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and 

Entertainment ETF ได้อกีต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเข้าลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในตา่งประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดยีวกนั 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วย
ลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
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กรำฟแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

เปรียบเทียบกับ Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index 
ตัง้แต่วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ที่มา Bloomberg ณ วนัที่ 21 มิถนุายน 2565 
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ          
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 
ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วนกำรลงทนุ (% ของ NAV) 

อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่นอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale )  

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่    

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียน  

หรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 
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6. ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1   ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

 6.2   ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale)  
หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5%   

         ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้

ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในSET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการ ข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการหนึ่ง ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

 
อัตรำส่วนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนัการเงินไทย รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี

บญัชี 
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(ไม่รวมถึงเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมา
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่ำหนีส้นิทัง้หมด             
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน  

ณ วันที่ค ำนวณ) 

 
อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 

20 ก.ค.64 – เม.ย.65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ)  

ไม่เกิน 3.7450 1.3446 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1510 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 1.2840 0.0915 

ค่าทีป่รึกษาการลงทนุ  ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้  

    ค่าภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0007 

    ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์  

แต่ไม่เกิน 1.07 0.0000 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.3453 
หมายเหต ุ    1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

 2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 
20 ก.ค.64 – เม.ย.65 

ตามทีจ่่ายจริง 
0.09 

(495,967.76 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 

อัตรำตำม
โครงกำร 

เรียกเก็บจริง 

เรียกเก็บจริง 
15 มี.ค 65 

- 
31 พ.ค. 65 

เรียกเก็บ
จริง 

1 มิ.ย 65 
- 

5 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 

6 – 30  

 มิ.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า 

ไม่เกิน  1.50 1.00 0.75 1.00 0.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ/สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้เมื่อมกีารสัง่ขาย 
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออก (เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 
0.25 

 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 

 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 

 
ปัจจบุนัไม่
เรียกเก็บ 

 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
(คิด

ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

(คิด
ค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
แต่ไม่เกิน 

1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
(คิด

ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

(คิด
ค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 
บาท 

แต่ไม่เกิน 
1,000 บาท
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

(คิด
ค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 
บาท 

แต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อ

ครัง้) 
 
(ต่อ)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 

อัตรำตำมโครงกำร 

เรียกเก็บจริง 

*ส ำหรับรำยกำรที่มีผล
ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม

2565 เป็นต้นไป 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า ไม่เกิน  1.50 *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ/สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บจาก
ผู้ท ารายการนี ้เมื่อมีการสัง่ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย 

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 
บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย 

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 
บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้) 
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 60.22% 

 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของ                 
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.อีสท์สปริง บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้
เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 30,159,151.81 4.99%
รวมเ งินฝำกธนำคำร 30,159,151.81 4.99%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 97.97%

Invesco Dynamic leisure and entertainment ETF 399,300 591,516,551.34 97.97%
รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 591,516,551.34 97.97%
ทรัพย์สินอ่ืน -12,041,998.59 -1.99%
หน้ีสินอ่ืน -5,846,360.02 -0.97%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 603,787,344.54 100.00%
จ ำนวนหน่วยลงทุน 67,693,288.38
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 8.9194

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)

% of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
ข้อมูลรำยละเ อียดกำรลงทุน
ณ วันท่ี  30 เมษำยน  2565



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                             - 67 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 29 เม.ย .  65**

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 10.0614

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 8.9198

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment Fund -11.35%

เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -6.83%

เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -10.58%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 553                                 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 604                                 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 549                                 

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) +676 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.69%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย
** จำก 20 ก.ค. 64 ถึง 29 เม.ย. 65

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  Fund  ณ วันท่ี 29 เมษำยน 2565

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

(31 ม.ค.  65) (29 ต.ค.  64) (20 ก.ค.  64)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment Fund -7.35% -14.09% -11.35%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** -4.96% -11.12% -6.83%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** -7.51% -13.77% -10.58%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***

เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

ร้อยละต่อปี 

-11.35%

-6.83%

-10.58%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

21-Jul-21 29-Apr-22

TMB-ES-CHILL Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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ข้อมูลท่ีน่ำสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหำรไทย German Equity    
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565  
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทุนของบคุคล
หรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th) 

 

2. ส ำหรับผู้ลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตหรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ โดย
ติดต่อกบับริษัทประกนัชวีิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวติก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ
อาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิทีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุก่อน  

บริษัทประกนัชวีิตเป็นตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซือ้ ขายหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ค าสัง่ต่าง ๆ ไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชวีิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus 
Account) ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทนุ หรือรับช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และตลอดจนรับค ายืนยนัการท ารายการต่าง ๆ จากบริษัทประกนัชีวิตโดยตรง 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต รวมถึงการ
ให้บริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงการให้บริการดงักล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยติด
ประกาศที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรือบริษัทประกนัชวีิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   

ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดงักล่าว บริษัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยติดประกาศที่
ท าการของบริษัทจดัการและ/หรือบริษัทประกนัชวีิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 
วนั  

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้ ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตดงัต่อไปนี ้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุแล้ว   

1. ค าจ ากดัความเพิ่มเติม : 

บริษัทประกนัชวีิต   หมายถึง  ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชวีิตและได้รับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการแตง่ตัง้/ยินยอมให้เป็นผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                             - 69 - 
 
 

ประกนัชีวติ ในการท ารายการลงทนุในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(Omnibus Account) 

กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุ  หมายถงึ กรมธรรม์ที่บริษทัประกนัชีวิตออกให้ผู้เอา ประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผู้เอา
ประกนัภยัและบริษัทประกนัชวีิตได้มีการท าสญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีการตกลงว่าผู้ เอา
ประกนัภยัจะช าระคา่เบีย้ประกนัชีวิตให้แก่ บริษัทประกนัชวีิตส าหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจา่ยเงินเมื่อมีการ
ทรงชีพ และผู้ เอาประกนัภยัจะช าระเงินค่าหน่วยลงทนุเพื่อการลงทนุในกองทนุรวมโดยผา่นบริษัทประกนัชีวติ 

2. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 

เนือ่งจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วน
การเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น คา่การ
ประกนัภยั เป็นต้น  ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต จงึมีข้อก าหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  
และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปเพยีงอย่าง
เดียว 

ผู้ลงทนุท่ีสนใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ จงึต้องศกึษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัทประกนัชวีิต 

3. การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต :  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชวีิต หรือตวัแทนที่
บริษัทประกนัชวีิตก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวธีิการท่ีแต่ละบริษัทประกันชวีิตก าหนด  ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิต
อาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงิน
เพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชวีิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวติ โดยระยะเวลาใน
การสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อ
บริษัทจดัการได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชวีิตแล้ว 

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของผู้ลงทนุ เมื่อพจิารณาเห็นว่า ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วอาจเข้าขา่ยลกัษณะการท า  ธรุกรรมฟอกเงินตามกฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือเข้าข่ายบคุคลที่บริษัทประกนัชีวติสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั หรือ การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวติ รวมถงึกรณีที่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าขา่ยเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณี
ที่ผู้ลงทนุไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรับประกนัของบริษัทประกนัชีวติ 
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4.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

4.1 ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีิต
ควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต  หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิตอาจก าหนดมลูค่า หรือจ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าในการขายคืนหนว่ยลงทนุ เงื่อนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเพิม่เติมตามทีร่ะบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชวีิตได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวมายงั
บริษัทจดัการแล้ว โดยบริษัทประกนัชีวติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมายงับริษัทจดัการ อนึ่ง บริษัทประกนัชวีิตจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุท่ีราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยระบุ
เป็นจ านวนหน่วยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต า่และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แกต่วัแทนของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ (กล่าวคือ 
บริษัทประกนัชวีิตที่ออกกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมใิห้นบั
รวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคาซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในโครงการ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชวีิตมีหน้าที่
ต้องช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (โดยมใิห้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกจิที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคาซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกนัชีวติก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ  

4.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ : 

ในบางกรณี บริษัทประกนัชีวิตอาจมีข้อตกลงกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตทีจ่ะด าเนินการส่งค าสัง่ซือ้ / ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นประจ าหรืออตัโนมตัิหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทกุเดือน และ/หรือด าเนินการน าเงินจากการขายคืนหนว่ยลงทนุมา
ช าระคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยอื่นใด ๆ ที่บริษัทประกนัชวีิตเรียกเก็บเงินจากผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต ทัง้นี ้
การส่งค าสัง่ซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือค าสัง่ใด ๆ เก่ียวกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบริษัทประกนัชีวติ ถือวา่บริษัทประกนั
ชีวิตได้รับมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตให้ส่งค าสัง่ดงักลา่วมายงับริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดย
บริษัทประกนัชวีิตอาจจะสรุปคา่ใช้จา่ยดงักลา่วและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุเป็น
รายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใช้จ่ายล่าสดุได้ตามช่องทางที่บริษัทประกนัชวีิตจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสาร
ประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกนัชีวติตกลงกบัลกูค้า 
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5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

กรณีที่ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่บริษัท
ประกนัชีวติ ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสาร
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนงัสือยืนยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 3. และการขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 4.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้
หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

6. สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิต่าง ๆ ที่แตกตา่งจากผู้ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปท่ีซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เชน่  

6.1บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่ให้มีการโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุใด
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ 

6.2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

6.3ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวติ รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการท ากรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวิต และ/หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนและได้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

6.4 สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูรายละเอยีดโครงการจากบริษัทประกนัชวีิต หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีิต(ถ้าม)ีที่บริษัทประกนัชวีิตก าหนด 

6.5สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชวีิต ถงึรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแหง่ที่รับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตทีเ่สนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6.6 สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชวีิตเก่ียวกบัชือ่ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวติ รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีติที่บริษัทประกนัชวีิตก าหนด 

6.7 สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชวีิตเก่ียวกบัความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุท่ีได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
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6.8 สิทธิในการได้รับทราบข้อเทจ็จริงที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อการตดัสินใจ
ในการลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุ
รวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชวีิต 

6.9 สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชวีิตเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนยีมหรือผลตอบแทน
ที่ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

6.10 เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไมเ่ท่าเทียมและ
แตกตา่งจากผู้ถือหน่วยลงทนุทัว่ไป  เช่น สิทธิในการรับสมดุรับรองสิทธิ บตัรกองทนุ ของบริษัทจดัการ  และการได้รับข้อมลู
กองทนุอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตจะไม่
สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่น ๆ ของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชวีิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุอยู่ ฯลฯ   

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชวีิตจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และส่ง
ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยืนยนัรายการตา่ง ๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนั
ชีวิตแต่ละแห่งก าหนด 

6.11 นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชวีิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตผ่านบริษัทประกนัชวีิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต ต้องศกึษา
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

7. การจดัสง่เอกสารให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ : 
7.1การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 
บริษัทประกนัชวีิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดงฐานะการถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
ท่ำนสำมำรถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 

    เมื่อ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาเพิ่มกองทุนของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  เข้าอยู่ใน
ประกันแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของบริษัทประกนัชีวิต แล้ว บลจ.อีสท์สปริง จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผ่านทาง www.eastspring.co.th 
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ค ำเตือนและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic 
Leisure and Entertainment ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and 
Entertainment ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เมื่อมีความเข้าใจใน
ความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  อีสท์สปริง (ประเทศไทย)จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.eastspring.co.th” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  5 ตลุาคม 2565 
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