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กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity อาจเขา้ลงทนุหรือมีไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งผูล้งทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้เช่น กรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสว่น อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทนุ
อาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่นอ้ย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลารส์หรฐั 
มีแนวโนม้แข็งค่า อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ในสกลุเงินอื่นได ้

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด       
อีสทส์ปริง Indonesia Active Equity เม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทนุ
ของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได ้

กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรืออาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) ดงันัน้ กองทนุหลกัจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่นจึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งการ
ผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสี่ยงไดม้ากกว่าผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมี
ความเขา้ใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ 
โดยค านงึถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

กองทุนนีมี้ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

เนื่องจากกองทนุนี ้มีการลงทนุในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าใหก้องทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ่งอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุ
ไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสั่งไว ้

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนบางสว่นหรอื
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว ้  
ในหนงัสือชีช้วน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องนิติบคุคลที่กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity ท า
ธุรกรรมดว้ย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง”) เช่น คู่คา้ ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน นายหนา้คา้หลกัทรพัย์        
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์และกองทนุใดๆ (รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทนุดงักล่าว) ที่กองทนุเปิดอีสทส์ปริง Indonesia 
Active Equity เขา้ลงทนุ เป็นตน้] บรษัิทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ขอ้มลูและรายละเอียด 
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ของผูถื้อหน่วยกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใดราย
หนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรอืสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามตามที่
นิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรอื ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให ้นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของ
ผูถื้อหน่วยกองทนุเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity และปฏิบตัิตามเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไป  

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศ หรือ     
มีความจ าเป็นจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็น
ตน้  ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู
ต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศ  ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชนก์ับ 1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกา หรือผูมี้ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 2) นิติบคุคล รวมถึงบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมาย
ของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือสง่ค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจดัการ 
หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรอื
ผูจ้ัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรพัยส์ินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 
ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต  
และเม่ือมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน
ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลู ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน : กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity 

EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund (ช่ือย่อ: ES-INDONESIA) 

ประเภทกองทนุ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุที่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund)  

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารทนุ  

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ : 
กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund 
(กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class Y  Acc USD ที่จดทะเบียนซือ้ขายในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) อยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอตัราส่วน
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก   โดยจะลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นตลาดเกิดใหม่ กองทนุหลกัมีกลยทุธก์ารลงทนุเชิงรุก โดยบรษิัทที่กองทนุหลกัจะลงทนุจะ
อา้งอิงตามสว่นประกอบของดชันี MSCI Indonesia IMI Capped 8% (ดชันี) 

กองทนุหลกัอาจลงทนุในบรษิัท ประเทศ หรือหมวดอตุสาหกรรมที่ไม่รวมอยู่ในดชันีหรือมีน า้หนกัการลงทนุที่แตกต่างจากดชันีเพื่อ
โอกาสในการลงทุนที่มากขึน้ นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนสว่นเพิ่มได ้

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐั  

ส่วนที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสารทนุต่างประเทศได ้หรือเปลี่ยนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk 
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profile) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณต์ลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ      
ผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยผ่านเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดงักล่าว 
 
ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ โดยกองทุนอาจเขา้ท า สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้เช่น กรณีที่ ค่าเงิน
สกลุเงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้ออ่นค่าลง ผูจ้ดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่
เก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่นอ้ย หรือ
อาจพิจารณาไม่ปอ้งกนัความเสี่ยงในกรณีที่คา่เงินสกลุเงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้แข็งคา่  

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio 
management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรม
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศตามดลุยพินิจ
ของบรษิัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกตอ่ไป หรือ
อาจสืบเน่ืองจากการที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจน
อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นตน้ และ/หรอืไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณต์่างๆ 
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุต่างประเทศ หรือ
ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเขา้ลงทนุในกองทนุหลกัได ้หรือในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบาย
การลงทนุใกลเ้คียงกนัอย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่า
ตวัชีว้ดั (Benchmark) รอ้ยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทนุของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือ
เม่ือกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารของกองทนุรวม
ต่างประเทศดงักล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจากซือ้ขายใน
ประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุและความเหมาะสม
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ในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซือ้ขายในกองทุนหลกัจากสกุลเงินดอลลารส์หรฐั เป็น
สกลุเงินอื่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถึงและรกัษาผลประโยชนข์อง
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจาก    
ผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

รายละเอียดกองทุนหลัก :  Fidelity Funds – Indonesia Fund ซึ่ งบริหารและจัดการ โดย FIL Investment Management 
(Luxembourg) S.A โดยกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายใหก้ับผูล้งทุนต่างๆ ทัง้ผูล้งทุนทั่วไป (Retail Investors) และ    
ผูล้งทนุสถาบนั (Institutional investors)  

ปัจจยัความเสี่ยงและขอ้มลูที่เก่ียวกบัการลงทุนที่ส  าคญั ของกองทุนหลกัไดถ้กูเปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูล
กองทนุรวมฉบบันีแ้ลว้ และผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลู Fidelity Funds – Indonesia Fund เพื่อศึกษาขอ้มลูเพิ่มเติมได้
ที่  www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/pr.ff.en.xx.pdf 

ช่ือ   กองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund 

โครงสรา้งของกองทนุ  ISIN Code: LU0346391328 
Bloomberg Code: FFINDOY LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date): 25 มีนาคม 2551 
สกลุเงิน (currency): ดอลลารส์หรฐัฯ (USD)  
ตวัชีว้ดั (Benchmark): MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index   

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุหลกัจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลกั  โดยจะลงทนุ
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ในบรษิัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่อินโดนีเซียถือเป็นตลาดเกิด
ใหม่ กองทนุหลกัมีกลยทุธก์ารลงทนุเชิงรุก โดยบรษิัทที่กองทนุหลกัจะลงทนุจะอา้งอิง
ตามส่วนประกอบของดชันี MSCI Indonesia IMI Capped 8% (ดชันี) 
กองทนุหลกัอาจลงทนุในบรษิัท ประเทศ หรือหมวดอตุสาหกรรมที่ไม่รวมอยู่ในดชันีหรอืมี
น า้หนกัการลงทนุที่แตกตา่งจากดชันีเพื่อโอกาสในการลงทนุที่มากขึน้  
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยงและเพื่อ
สรา้งผลตอบแทนส่วนเพิ่มได ้
เน่ืองจากกองทนุหลกัจดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึง่กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุใน
ตราสารทนุไม่นอ้ยกวา่รอ้งละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั ซึง่ไม่ขดักบั 
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 ระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลกัเกณฑไ์ทยที่เก่ียวขอ้งกองทนุรวมตราสารทนุ
ตอ้งมีการลงทนุในตราสารทนุไม่นอ้ยกวา่รอ้งละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
แตเ่น่ืองจากกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึง่เนน้ลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุหลกัเพียงกองทนุเดียว ประกาศที่ ทน.87/2558 ไดอ้นญุาตใหก้องทนุ
ไทยก าหนดประเภทกองทนุตามช่ือ หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได ้

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี   

วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการกองทนุหลกั
(Management 
company of the Master 
Fund )  

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1246 Luxembourg 
          

ผูร้กัษาทรพัยส์ินของ
กองทนุ (Depositary) 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80 Route d’Esch, L-1470 Luxembourg 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

Deloitte Audit S.à r.l. 
20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัของกองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย อตัรารอ้ยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* รอ้ยละ 0.08 ตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) รอ้ยละ 0.00 
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) รอ้ยละ 0.00 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได ้(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.09 ตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

หมายเหต ุ:  
1)  ในกรณีที่กองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการบางส่วน เพื่อเป็นคา่ตอบแทนเน่ืองจากการที่

กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงินจ านวน
ดงักล่าวตกเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

2)   อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทนุหลกั
ได ้ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้  



หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม ES-INDONESIA                                                                         -8- 
 

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว      

3)  การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทนุหลกัไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส  าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาอังกฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์และ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงขอ้มลูดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกั 

 
 
1.ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 
 
2.ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 22.61%ต่อปี 
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3.ข้อมูลการลงทุนของกองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund (%) 

 
 
 
ช่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนสูงสุด 10 อันดับแรก 

 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 
 
 กองทุนก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารทีม่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) อย่างไร 
กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝงในอตัราส่วนไม่เกินกวา่ที่ประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณ มลูค่าการลงทนุหรอืมีไวซ้ึง่สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทนุ ดงักล่าวจะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
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ผลกระทบทางลบทีม่ากทีสุ่ดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารทีม่ีสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทนุของกองทุน เป็นอย่างไร  
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรอืทิศทางการลงทนุไม่เป็นไปตามที่ คาดการณจ์นอาจท าใหก้องทนุขาดทนุจาก
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ย
ละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะศกึษา วิเคราะหปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบตอ่ราคา และมี
การปรบัเปลี่ยนสถานะการลงทนุ ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหท้นัเหตกุารณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทนุที่เหมาะสมกบั
ภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 
 
1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  
1.2.1    การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
 
1.3 ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม : 
กองทนุรวมนีล้งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund 
(กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class Y  Acc USD ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ เหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารแห่งทนุในตา่งประเทศ และยอมรบั
ความเสี่ยงจากการลงทนุไดส้งู 
 
1.4 ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีโอกาสรบัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรสว่นตา่งของราคา
หลกัทรพัย ์ที่กองทนุเขา้ลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทตอ่หน่วย และตอ่มาราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดก้ าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทตอ่หน่วย  ดงันัน้เม่ือกองทนุ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน ผูถื้อหน่วยลงทนุจงึมีโอกาสรบัผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่
เพิ่มขึน้ 
โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรบั 

(1) ผูล้งทนุที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากวา่
มลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

(2) ผูท้ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

(3) เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนไดทุ้กวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะตอ้งค านึงถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได ้ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสี่ยงที่รบัไดจ้ากการลงทนุ 
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1.5 จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุดนีเ้ทา่กับ 3,500 ล้านบาท  
1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ15 ของ

จ านวนเงินทนุโครงการ (Green shoe) 
1.5.2   หากบรษิัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แต่ยงัไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวน

เงินทนุโครงการ (Green shoe) บรษิัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหนา้ และใหถื้อวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

1.5.3   บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่การเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน
การด าเนินการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
1.6 รอบบัญชีของกองทุน  
       ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
 
1.7 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ทีล่งทุนในกองทุน  
       คือ ความผนัผวนทางดา้นราคาของกองทนุรวมตา่งประเทศ ที่กองทนุลงทนุ 
 
1.8. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
1.8.1 บรษิัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เปิดไวแ้ลว้ไดเ้ฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยไดร้บัความ  

                เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล
หรอื  
 (ข)  มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ 

                 ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม  
(2)   ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการ พบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วย  

                 ลงทนุไม่ถกูตอ้งตามที่ระบไุวใ้นสว่นรายละเอียดโครงการจดัการหวัขอ้วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่า
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได ้ 

                 รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
1.8.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1.8.1 ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
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(1)   เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัท าการนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่    
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน  

(2)   แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)   แจง้การเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1.8.1 (1)  หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1.8.1 (2) ตอ่
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได  ้ 

(4)  ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั  

1.8.3 ใหบ้รษิัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทพบวา่ราคาขายหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตามส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัขอ้ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั  

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีไ่ด้รับไว้แล้ว  

บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่ง ที่รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว ้ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือ เป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้

 (ก)  บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้

1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
เก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
        2.  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
        3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 
 (ข)  บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระส าคญั 
 
2.อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
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ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วน
บคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
3. อยู่ในระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้มีความเช่ือ 
โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  

  ความขา้งตน้ มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  กองทนุรวมตลาดเงิน 

  (2)  กองทนุรวมดชันี 

  (3)  กองทนุรวมอีทีเอฟ 

  (4)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

  (5)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรอืถาวรก็ได ้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่บรษิัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่
วนัที่ประกาศหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร 

 
1.10 ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

1.10.2    โทรติดตอ่สอบถามที่ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ ของบรษิัทจดัการ  โทร.1725 

1.10.3   สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนของกองทนุ 
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1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จากช่องทางดังนี ้

1.11.1    เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามที่ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ บรษิัทจดัการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามไดท้ี่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนของกองทนุ 

1.12 ผูล้งทนุสามารถเขา้ถึงโครงการและขอ้ผกูพนัไดจ้ากช่องทาง https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-
funds/funddetails?fundcode=I41 

 
2. ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

2.1 ความเส่ียงหลักในส่วนของกองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund  

เน่ืองจากกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity มุ่งเนน้ลงทนุใน Fidelity Funds – Indonesia Fund ซึ่งเป็นกองทนุ
หลกั ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาและค านงึถึงปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆของกองทนุหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 2.1.1 ความเส่ียงต่อเงนิทุนและรายได้ 

ทรพัยส์ินของกองทนุขึน้อยู่กบัความผนัผวนของมลูค่า มลูค่าการลงทนุและรายไดจ้ากการลงทนุอาจลดลง หรือเพิ่มขึน้ 
ดังนั้น การลงทุนในกองทุนอาจประสบความสูญเสียและคุณอาจไม่ได้รับเงินคืนตามจ านวนเดิมลงทุน ผลการ
ด าเนินงานในอดีตไม่รบัประกนัผลการด าเนินงานในอนาคต 

2.1.2 ความเส่ียงด้านสกุลเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currency Risk) 

สินทรพัยบ์างรายการ หรือทัง้หมดในกองทุนอาจระบุค่าในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินพืน้ฐาน นอกจากนี ้หุน้ประเภท
หนึ่งอาจระบุสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินพืน้ฐานของกองทุน การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเหล่านี ้  
และสกลุเงินพืน้ฐาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของ
กองทนุดว้ย กองทนุหนึ่งอาจรบัประกนั  หรอืไม่รบัประกนัความเสี่ยงเหล่านีใ้นการใชส้ญัญาแลกเปลี่ยนเงินตรา   

2.1.3 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย ์(Liquidity risk) 
ในสภาวะตลาดปกติ สินทรพัยข์องกองทนุประกอบดว้ยทรพัยส์ินที่ลงทนุที่คาดวา่จะไดร้บัซึง่ส่วนใหญ่ขายไดท้นัที ความ
รบัผิดชอบหลกัของกองทนุคือการไถ่ถอนหุน้ที่นกัลงทนุตอ้งการขาย โดยทั่วไปแลว้ กองทนุจะจดัการการลงทนุ รวมถึง
เงินสด เพื่อใหส้ามารถช าระหนีไ้ด ้ทรพัยส์ินที่ลงทนุที่ถือไวอ้าจต้องขายออกหากมีเงินสดไม่เพียงพอส าหรบัใชใ้นการไถ่
ถอนดงักล่าว 
หากขนาดของการจ าหน่ายมีขนาดใหญ่เพียงพอ หรือตลาดมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ก็มีความเสี่ยงที่ทรพัยส์ินที่ลงทนุ
อาจไม่สามารถขายหรือราคาที่ขายอาจสง่ผลเสียตอ่มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I41
https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I41
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2.1.4 ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 

การลงทุนทั้งหมดท าธุรกรรมผ่านโบรกเกอรท์ี่ไดร้บัการอนุมัติจากผูจ้ัดการการลงทุนในฐานะ คู่สัญญาที่ยอมรบัได ้
รายช่ือโบรกเกอรท์ี่ไดร้บัอนมุตัิจะไดร้บัการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ มีความเสี่ยงที่จะขาดทนุหากคู่สญัญาลม้เหลวใน
การด าเนินการทางการเงินหรือภาระผูกพนัอื่น ๆ กับกองทุนเช่นความเป็นไปไดท้ี่คู่สญัญาอาจผิดนดั  ในการช าระเงิน
ครบก าหนดหรอืช าระเงินในเวลาที่เหมาะสม  

 

2.1.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารแหง่ทุน (Equity Risk)  

      ส าหรบักองทุนที่ลงทุนในหุน้ มูลค่าของหุน้เหล่านั้นอาจผันผวนอย่างมากในบางครัง้ ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อ
กิจกรรมและผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัท หรือเน่ืองจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจทั่วไป หรือเหตุการณอ์ื่นๆ 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงในภาวะการลงทนุ การเมือง และผูอ้อก 

 
2.1.6 ความเส่ียงทีเ่กิดจากการกระจุกตัว (Stock/Issuer Concentration)  

กองทนุที่มีการกระจายการลงทนุหรือผูอ้อกตราสารในจ านวนค่อนขา้งนอ้ยอาจประสบกบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิที่มีความ
ผนัผวนมากขึน้ มากกวา่การลงทนุที่การกระจกุตวัในการถือหุน้หรอืผูอ้อกจ านวนมาก 

 

      2.1.7 การกระจุกตัวในประเทศหน่ึง 
 กองทุนที่จะลงทุนในประเทศเพียงแห่งเดียวหรือเพียงไม่ก่ีแห่งอาจมีโอกาสประสบความเสี่ยงดา้นตลาด การเมือง 

นโยบาย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย กฎระเบียบ เศรษฐกิจ และสงัคมในประเทศ
เหล่านัน้มากกว่ากองทนุที่กระจายไปยงัประเทศต่าง ๆ ซึ่งดว้ยวิธีดงักล่าว จะท าใหก้องทนุไม่มีผลกระทบกระเทือนจาก
เหตกุารณร์า้ยแรงใดที่ส่งผลตอ่ประเทศเหลา่นัน้มาก  

 
2.1.8 ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) 

กองทุนบางประเภทอาจลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดในหลกัทรพัยข์องตลาดเกิดใหม่ ราคาของหลกัทรพัยเ์หล่านีอ้าจผัน
ผวนมากกว่าและ/หรือมีสภาพคล่องนอ้ยกว่าหลกัทรพัยใ์นตลาดในกลุ่มประเทศที่พฒันาแลว้ ความผนัผวนนีห้รือการขาด
สภาพคล่องอาจเป็นเหตมุาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงดา้นกฎหมายและภาษี ความ
เสี่ยงในการช าระหนี ้การโอนหลกัทรพัย ์ความเสี่ยงในการฝากเก็บรกัษาและสกุลเงิน /ปัจจยัควบคมุสกุลเงิน เศรษฐกิจใน
ตลาดเกิดใหม่บางแห่งอาจออ่นไหวตอ่ราคาสินคา้โลกและ/หรอือตัราเงินเฟ้อที่ผนัผวน  
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2.2   ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity มีดังนี ้
 

2.2.1  ความเส่ียงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund เน่ืองจากกองทุนเปิด        

อีสทส์ปริง Indonesia Active Equity มีนโยบายที่เนน้การลงทนุใน Fidelity Funds – Indonesia Fund ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเสี่ยงของกองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้

ในหวัขอ้ “ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทุน “Fidelity Funds – Indonesia Fund” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิด

อีสทส์ปริง Indonesia Active Equity ดว้ย ดังนั้น ผูล้งทุนในกองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity จึงควร

ศกึษาและยอมรบัความเสี่ยงของกองทนุ Fidelity Funds – Indonesia Fund ได ้

        2.2.2  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  
 จากการที่กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund ที่กองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity เขา้ลงทุน มี
การค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลารส์หรฐั ในขณะที่กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active 
Equity มีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  
 
กองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน
ดอลลารส์หรฐั กบัเงินบาท กล่าวคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเขา้ลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐั ที่เขา้ลงทนุนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าใหก้องทนุไดร้บัดอกเบีย้รบัตามงวด
และ/หรือเงินตน้เม่ือครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่นอ้ยลง ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนของการลงทุนต ่า
กว่าที่คาดไว ้ในทางกลบักนั หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท า
ใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดา้นนี ้กองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทนุจึงยงัคงมีความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผูล้งทนุอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ ไดท้  าการป้องกนัความเสี่ยง
ไว ้

 
2.2.3  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงที่กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity ไม่สามารถขายหน่วยลงทนุของกองทนุ Fidelity Funds – 
Indonesia Fund ไดท้นั ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active 
Equity อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่
ถอนหน่วยลงทนุได ้ 
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อย่างไรก็ดี การที่กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรอืตราสารแห่งหนีท้ั่วไป หรอื
เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายขุอง ตราสารหรือสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แตก่รณีต ่า
กว่า 1 ปีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรบัช าระคืน  จึงท าใหช้่วยลด
ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

 
2.2.4  ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่

คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าใหก้ารลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่

คาดการณไ์ว ้ 

         อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่ไดร้บัการจัดอันดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัการ
ยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
2.2.5  ความเส่ียงทีเ่กิดจากการทีก่องทนุไมส่ามารถลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund ได้อีกต่อไป 
         ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเขา้ลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจท าใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนหน่วยลงทนุที่
กองทนุจะเขา้ไปลงทนุและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทนุเขา้ไปลงทนุแตกต่างไปจากเดิมได ้ซึ่งอาจท าใหก้องทนุมี
การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อน
การเปลี่ยนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 

 
2.2.6  ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
          ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออก

มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าให้กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity ไม่สามารถน าเงิน
กลบัเขา้มาในประเทศได ้หรอืสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
          อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาด

ทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุน ลงทุนอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเสี่ยงในสว่นนีไ้ด ้
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2.2.7  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา       ตรา
สาร ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซึง่เป็นความเสี่ยงที่บรษิัท
ผูอ้อกตราสารไม่สามารถควบคมุได ้

         บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุในกองทนุหลกั 

 
2.2.8 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): 
         ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารที่กองทนุไปลงทนุ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ

ในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวการณแ์ข่งขนั ความผิดพลาดของผูบ้ริหาร เป็นตน้ ท าใหผู้ล้งทนุ
ในตราสารตอ้งสญูเสียเงินลงทนุได ้ทัง้นี ้บรษิัทจดัการวิเคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลือกตราสาร
ที่มีคณุภาพ รวมทัง้สามารถพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุโดยค านงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

 
2.2.9  ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงิน

ฝากที่กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัช าระหนี ้โดยบรษิัทผูอ้อกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงิน
ตน้หรือดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ของผูอ้อกตราสาร และ
คดัเลือกตราสารที่มีคณุภาพ รวมทัง้สามารถพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุโดยค านึงถึงประโยชนข์อง      ผูล้งทนุเป็น
ส าคญั 

 

2.2.10 ปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk) 

ซึง่เกิดจากความเสี่ยงที่กองทนุมีฐานะการลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึง่อาจท าใหมี้ความผนัผวนของมลูคา่ 
ทรพัยส์ินของกองทนุเพิ่มมากขึ ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง 
ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทนุไปลงทนุ อาจส่งผลตอ่ราคาของ 
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได ้ทัง้นี ้กองทนุสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทนุในตลาดทนุตา่งๆไดโ้ดยติดตาม 
และวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทนุลงทนุอย่างสม ่าเสมอ  

 
3. เครื่องมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้เครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน  (Liquidity Management Tools)  
ดงันี ้

1. เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่าย  
1.1 คา่ธรรมเนียมการรกัษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทั่วไป  
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อตัราค่าธรรมเนียมการรกัษาสภาพคลอ่งไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และ / 
หรอื ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุไม่เกินกวา่ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
บรษิัทจดัการจะพิจารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผย
อตัรา Liquidity Fee ที่เรยีกเก็บจรงิ รวมถึงระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีใ้นหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรือทางเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการ
หรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  

ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา Liquidity Fee ที่เรยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แตไ่ม่เกินอตัรา
สงูสดุที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนออก และหรอืระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมนีไ้ดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่ามลูค่าการขายคืนหรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุออก และ/หรือ ไม่เกินกวา่ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก  าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรอืเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกตา่งกนัตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถา้มี)มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดัการจะพิจารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรพัยส์ินตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถึงตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในการปรบัใช้
ตราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยง  
3) ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบายการถือครองหลกัทรพัย ์ 
4) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง  
5) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ  



หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม ES-INDONESIA                                                                         -20- 

 

6) ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บรษิัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรอืการเพิ่มคา่ธรรมเนียม
การซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใช้
รว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้ 
• ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรยีกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครื่องมือนี้
ไม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้liquidity fee บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เม่ือกองทนุปลายทางใช ้liquidity fee บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่ไดร้บัจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ 
โดยค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส าคญั ซึง่จะด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 
1.2 การปรบัมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ดว้ยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
• บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านงึถึงประโยชนข์อง
กองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส าคญั  
• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
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1. ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรพัยส์ินตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถึงตน้ทนุและ/หรอืคา่ใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2. ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในการปรบัใช้
ตราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยง  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง  
2. พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือ
ในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถา้มี)มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แตไ่ม่เกินอตัรา
สงูสดุที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ 
ที่ไดด้  าเนินการหรอืตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คค่า
ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียก
เก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
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หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกวา่ swing threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด 
โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 
(switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้swing pricing บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เม่ือกองทนุปลายทางใช ้swing pricing บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่ไดร้บัจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ และค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและ         
ผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 
1.3 คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
• บรษิัทจดัการจะพิจารณาเรยีกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
• บรษิัทจดัการจะพิจารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด 
โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและ
หรอืหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรพัยส์ินตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถึงตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทนุในการปรบัใช้
ตราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยง  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการ
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จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นีบ้รษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการ
หรอืตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรอืบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บรษิัทก าหนดไว ้
รวมถึงบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ที่แตกตา่งกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมในการเรยีกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได ้ 
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา ADLs ที่เรยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แตไ่ม่เกินอตัราสงูสดุที่
ก  าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บรษัิทจดัการก าหนด  
 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใชก้ารเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดัการอาจพิจารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกวา่ ADLs threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
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ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้มากกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยน ออก  
ทัง้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดบัที่ต่างกนั  
• ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรยีกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ย่างใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้ADLs บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
เม่ือกองทนุปลายทางใช ้ADLs บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่ไดร้บัจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยจะเรยีกเก็บตามสดัส่วนจากการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก หรอืเป็นไปตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ และค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็น
ส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 
2. การก าหนดเง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
2.1 ระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าขัน้ต ่า ตัง้แตร่อ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ จะตอ้งแจง้บรษิัท
จดัการลว่งหนา้เป็นเวลาสงูสดุไม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
• บรษิัทจดัการจะก าหนดระยะเวลาที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice period) ไดต้ามดลุย
พินิจของบรษิัทจดัการ แตไ่ม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ รวมถึงแจง้มลูค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทนุที่เรียกเก็บ
จรงิไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แตไ่ม่ต ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าที่ก  าหนดไวใ้นโครงการโดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุในขณะนัน้ วา่การใช ้Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอ
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ในการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องของกองทนุ ซึง่อาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก่ Liquidity 
Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณท์ี่เห็นวา่ตอ้งชดเชยตน้ทนุที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากการขายในปรมิาณที่มากหรอืราคาที่ไม่
เหมาะสม และหรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่อง อนัไดแ้ก่ Redemption Gate ในกรณีที่ไดร้บั
ช าระคา่ขายหลกัทรพัยไ์ม่ทนัหรือไม่เพียงพอตอ่การไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบั
เครื่องมือ Side pocket เม่ือตราสารผิดนดัช าระหนี ้หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล หรืออาจตอ้งใชร้ว่มกบั
เครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก่ Suspension of Dealings เม่ือมีการกระทบตอ่สภาพคล่องโดยรวมของ
กองทนุ และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชนต์อ่กองทนุและผูห้น่วยลงทนุที่ยงัคงอยู่ในกองทนุเป็นส าคญั  
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสั่งที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period 
รว่มกบัเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
และหรอืเครื่องมืออื่น ๆ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง ก าหนดระยะเวลาที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice 
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมลูค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ แต่ไม่เกิน Notice period สงูสดุที่
ก  าหนดไวใ้นโครงการและไม่ต ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือ    ชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถา้มี)มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้notice period บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
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รายละเอียดเพิ่มเติม  
เม่ือกองทนุปลายทางใช ้notice period บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่ไดร้บัจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถื้อหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ หรอื เป็นไปตาม
ดลุพินิจของบรษิัทจดัการ และค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทนุ
รวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  
• บรษิัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่
บรษิัทจดัการก าหนด  
• ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ
ใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุมีคา่เท่ากบัหรอืมากกวา่ Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  
• บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัได ้แต ่Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ  
• ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได ้ซึง่
เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 
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• บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
• ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บรษิัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่นได ้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดลุยพินิจของบรษิัท
จดัการ แตไ่ม่ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรอืรว่มกบั Redemption Gate 
เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้  
• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  
• บรษิัทจดัการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้ 
• บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรอืประเมินวา่สถานการณอ์าจจะไม่ปกติ 
โดยบรษิัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยส์ิน  
2. สภาพคลอ่งของตลาดทรพัยส์ินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรอืประเมินวา่สภาพคล่องของกองทนุ
จะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption 
Gate ที่ก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณข์องบรษิัทจดัการ  
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้redemption gate บรษิัทจดัการจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  
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รายละเอียดเพิ่มเติม  
เม่ือกองทนุปลายทางใช ้redemption gate บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง ตามขอ้มลูที่ไดร้บัจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถื้อหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงินจากค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 
เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate หรอืเป็นไป
ตามดลุพินิจของบรษิัทจดัการ และค านงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้
กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

3.การก าหนดวิธีการค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุในกรณีทรพัยส์ินที่กองทนุรวม มีการลงทนุโดยมีนยัส าคญัตอ่มลูคา่ทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมประสบปัญหาขาด สภาพคลอ่ง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชน ์บลจ. สามารถใชว้ิธีการค านวณมลูค่า หน่วยลงทนุโดยบนัทกึมลูคา่ทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่
มีช่ือ อยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทกึมลูคา่ดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงินภายหลงัจาก ที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension 
of dealings) บรษิัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  

 
อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วน
บคุคล  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรอืถาวรก็ได้  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะ
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ประกาศลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่บรษิัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่
วนัที่ประกาศหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ ในการใชเ้ครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแตล่ะสถานการณท์ี่เหมาะสม ซึง่เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 
 
4.สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
4.1 การนบัคะแนนเสียงเม่ือมีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุในกรณีที่กองทนุมีบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แตเ่ป็น
กรณีกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดใด ๆ มีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว บรษิัทจดัการจะนบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
4.2 ขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงที่มีแนวโนม้วา่อาจจะเกิดขึน้ (ถา้มี) 

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
 
ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทนุกบับรษิัทจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และย่ืนตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มกบัค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้ในวนัที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที่ไดร้บัคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค าขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษี (ถา้มี) ใหก้บัผูข้อโอนโดยทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนั
ท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนไดท้ าการโอนหน่วยลงทนุเสรจ็สมบรูณ ์หากบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใด ๆ จากผูถื้อหน่วย
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท  ารายการที่ระบไุวใ้นใบยืนยนั ทางบรษิัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้  
 
สิทธิของผูร้บัโอนในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึช่ือผูร้บัโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 15 
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วนันบัแตว่นัรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้บัโอนมีหนา้ที่จะตอ้งมารบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ แตท่ัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรอืเพื่อประโยชน์
กบั  1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิา หรอืผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมริกา  4) ผูล้งทนุซึง่ติดตอ่หรอืรบั
ขอ้มลู หรอืส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กอง
ทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรอืจ าหน่ายใหก้บัหรอืเพื่อประโยชนก์บัผู้
ลงทนุที่มีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่บรษิัทจดัการก าหนด  ยกเวน้การโอนเปลี่ยน
มือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาทหรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
2.  เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต : 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใหมี้การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุใดภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการ ในกรณีของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
4.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส าหรบัผูล้งทนุที่ท  ารายการสั่งซือ้หรอืขายกองทนุนีแ้ลว้ สามารถไดร้บัเอกสาร ดงันี ้   

4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอรเ์น็ต หรอืผูส้นบัสนนุการขาย
หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้   
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4.4.2   ใบยืนยนัการสั่งซือ้หรอืขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุที่แจง้ความประสงคต์ามวิธีการที่บรษิัท
จดัการก าหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของ
บรษิัทจดัการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียง ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

4.6 ช่องทางและวิธีการรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่
กระบวนการดงักล่าว 
4.6.1   บลจ.อีสทส์ปรงิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรอื 
4.6.2   ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์02-263-6000 หรอื www.sec.or.th 
4.6.3   ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์(ชัน้ 19) 

เลขที่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 
 

4.7 ภมูิล  าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงที่อยู่ของ
บรษิัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์

 
 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับ การด าเนินการของกองทุนรวม  
 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสองบรษิัทเขา้
ดว้ยกนั โดยด าเนินการภายใตช่ื้อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มีผลตัง้แต่วนัที่ 11 กรกฎาคม 
2565  ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
 
ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรอืศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัทจดัการ ดังนี ้
1.   คณุโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร ์     ประธานกรรมการ 
2.   คณุอดิศร เสรมิชยัวงศ ์            กรรมการ 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.   คณุอนวุตัิร ์เหลืองทวีกลุ          กรรมการ 
5.   คณุศรณัย ์ภู่พฒัน ์                  กรรมการ 

 
รายช่ือผู้บริหาร 

1. คณุอดิศร      เสรมิชยัวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. คณุพงษพ์นัธุ ์ สขุยางค ์               รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง 

3. คณุเบญจรงค ์ เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ ์

4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา  อิบรานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา ตณัฑช์าญชีวิน รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง  เจียรวฑุฒิ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายจดัการลงทนุ 

 
 
5.2 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส ์  ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi      ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบรหิารเงิน 
3.  คณุวิศิษฐ์       ช่ืนรตันกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul           ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบรหิารเงิน 
4.  คณุพชัราภา   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul   ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ตราสารทนุ  
5.  คณุสมิทธ ์      ศกัดิ์ก าจร             Mr. Smith Sakkamjorn              ผูจ้ดัการกองทนุ ตราสารทนุ                      
6.  คณุดาราวรรณ  ประกายทิพย ์    Ms. Darawan Prakaitip             ผูจ้ดัการกองทนุ อสงัหารมิทรพัย ์
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

     ตา่งประเทศ 
8.คณุพรศจี        วรสทุธิพิศิษฏ ์      Ms. Pornsajee Worasuttipisit  ผูจ้ดัการกองทนุ กองทนุรวมเพื่อลงทนุตา่งประเทศ 
9.คณุพงษพ์นัธุ ์  สขุยางค ์              Mr. Pongphan Sukhyanga       รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง  
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5.3 รายช่ือผู้จัดการกองทนุ ประวัตกิารศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทุนรวม 

นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ากดั 
(มหาชน) ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
ฝ่ายจดัการลงทุน 

- 2549 – 2551 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ซิมิโก ้จ ากดั 
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2547 – 2549 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากดั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการลงทุน, 

ฝ่ายจดัการกองทุน 

- 2544 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อยธุยา จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ดู ภ าพรวมของกอง ทุน ท่ี
บริษัทจัดการ  ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต่์างประเทศ 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ติ ด ต า ม
หลักท รัพย์ ท่ี ล ง ทุน  และ
บริหารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์ - 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- 2547 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
และกาหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุน ท่ีกา
หนด 
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- 2550 - 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ยโูอบี จากดั 
เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย ์
 
  
  
  
 

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

- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายการลงทุนทางเลือก 

- 2557 - 2558 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทย
พาณิชย ์จ ากดั ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารจดัการกองทุนส่วน
บุคคล 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)
นกัวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551 บริษทั ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั นกัวิเคราะห์อาวโุส 

- 2548 – 2550 บริษทัตน้สน 
แคปปิตอล จ ากดั นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยทุธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นายสมิทธ์ ศกัด์ิก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 
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สุโขทยัธรรมา 
ธิราช 

- 2559 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จดัการลงทุน  

- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีช านาญ
การส่วนซ้ือขายหลกัทรัพย ์สาย
งานจดัการกองทุนส่วนบุคคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกนั
ชีวิต ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงไทยเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลกัทรัพย ์ไอทีเอฟ เจา้หนา้
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

นายวิศิษฐ ์ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2560 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2545 - 2560 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต  จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษทัจดัการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 
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น.ส.พชัราภา มหทัธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญาตรี บญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2556 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, สายการลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนไอเอน็จี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั SVP, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

- 2546 - 2550  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตดัสินใจลงทุน
และก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ภายใตก้รอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต นวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประกาศนียบตัรอภิธรรม
บณัฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

- 2548 - 2559 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารตราสารหน้ี 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
และก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุน ท่ีกา
หนด 
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- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหน้ีและ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ยโูอบี         

- 2542- 2544 Treasury Department , 
Standard Chartered Bank 

- 2539 - 2542 เจา้หนา้ท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 

(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- รักษาการผูจ้ดัการกองทุนส่วน
บุคคลอาวโุส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 

- เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.
ธนชาต 

- เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 
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- หวัหนา้ส่วนศูนยซ้ื์อขายตราสาร
หน้ีไทย 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 

- ผูช่้วยผูช้  านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั(มหาชน) 

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

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 

- Institutional Sale Phillip securities 
- Institutional Sale Trinity securities 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 

ผูจ้ดัการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA Level 1 
- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.
ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 
SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

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

ผูจ้ดัการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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สุวลัลี ศิริสมบติัยนืยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2563-2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทหารไทย จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทุน  
- 2549-2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทหารไทย จ ากดั 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดการเงิน และตลาดตรา
สารหน้ี  เพื่อใช้เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
และด า เ นินการลง ทุนให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

วีรชยั จนัเป็ง - 2550 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 2543 ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- 2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 – 2565 บลจ. ยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  

ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ 
จ ากดั 

หวัหนา้ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากดั 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2552 – 2554 บล. ภทัร จ ากดั 

- รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากดั 

รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

 

ผูจ้ดัการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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เชาวนี แกว้มณีเอ่ียม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 
Investment and Risk Management 
(FIRM) (Distinction, International 
Program) The National Institute of 
Development Administration 
(NIDA) 
- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, 
International Program) Thammasat 
University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสุทยัธรรมาธิราช 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากดั 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- 2552-2555 Assistant Fund Manager 
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 
5.4 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ที่ บรษิัทจดัการ  แตง่ตัง้ หรือทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-1962 / 02-470-1523  
นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชน  ์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 
5.5 รายช่ือผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุนี ้
นายเทอดทอง เทพมงักร หรอืนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต ้ บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 
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6. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
การซือ้ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทนุ 
 
ผูท้ี่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity ไดท้กุวนัท าการดว้ยวิธี 

6.1 ท ารายการที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
6.2 ท ารายการผ่านบรกิารธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ต ที่ เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
6.3 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยค าสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ  
6.5 วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการจดัใหมี้ขึน้ในอนาคต 

 

ลงทุนกับ บลจ.อีสทส์ปริง 
 

ผูท้ี่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการของ บลจ.อีสทส์ปริง สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พรอ้มน า
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่ส  านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสทส์ปรงิ (ถา้มี)  หรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน 
บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส  าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรอื รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใชร้ว่มกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิตบิุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
 3.   ส  าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท  
 4.   ตวัอย่างลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และเง่ือนไขการลงนาม  
 5.   ส  าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้

อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรบัรองของบรษิัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรอื รายงานการเคลื่อนไหว

ของบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใชร้ว่มกบับญัชีกองทนุ 
หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมได ้ตามที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ 
                     การขายหรอืรบัซือ้คืนก าหนด                 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าว
ไดด้ าเนินการตามค าสั่งเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือ
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปลี่ยนแปลง  หรือเลื่อน
วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุ
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รวมในต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรบัค าสั่งซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสี่ยง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน เวน้แต่การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชนก์ับผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยพลนั  
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ        
                                                            การขายหรอืรบัซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั    หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการที่

สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจัดการและของกองทุนหลกัหรือ

ตามที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้
คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้/ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของ บรษิัทจดัการ และสถานที่ติดตอ่ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 15 สิงหาคม 2565 
 

บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการ
ขายหรอืรบัซือ้คืน  หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการจดัเตรียมไว ้หรอืประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด ดงันี ้
 

การซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหน่วยลงทนุ                                                                          มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   
                                สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ    

หมายเหต ุ   *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ                   
         คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  านวย และทางอินเทอรเ์น็ต 
          **  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้                 
                       และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
                 *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยปรบัเพิ่มไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 

บาท และ/หรือ ปรบัเพิ่มไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยใหถื้อว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่ง
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากใน
กรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อน
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วนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 
และประกาศใน เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด 

  
วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

ผู้สั่งซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ดว้ยตนเองที่ส  านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสทส์ปริง หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) โดยจะตอ้งกรอก
รายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใชบ้ริการอื่น ๆ ที่ตอ้งการให้
ครบถว้นชัดเจน และย่ืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน  พรอ้มหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 

2)  ส าหรบัผูท้ี่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้  
 ผูส้ั่งซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการแลว้  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดอีสทส์ปริง Indonesia 

Active Equity ไดท้ี่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนที่ไดเ้ปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดัการ หรอืระบบอื่นใด ที่สามารถใหบ้รกิารได ้ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวันท าการซือ้ขาย 

1. บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ช าระดว้ยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 
ช าระดว้ยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรอืตามที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้
คืนก าหนด 

2. อินเทอรเ์น็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีรว่มเท่านัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

      หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารที่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหต้ดัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 
 
กรณีช าระด้วยเงนิสด (รวมถงึการโอนเงนิผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนไดท้กุวนัท าการซือ้ขายระหว่างเวลาท า
การที่ก าหนดโดยบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ในราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขายนั้น บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใชจ้่าย ค่าเบีย้ปรบั หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้มี) ซึง่เป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต ์ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่รบัค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้ พรอ้มเช็คขีดครอ่ม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินใหช้ดัเจน* และระบเุลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนดา้นหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสั่งจ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.อีสทส์ปรงิ”  
 
2) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสั่งจ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.อีสทส์ปรงิ โดย..................(ระบช่ืุอผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน)”      
 และ/ หรอื สั่งจ่ายตามที่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสั่งซือ้ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  
 
หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ไดร้บัช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน และจะ
ด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้ผกูพนั 

 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ จะตอ้งย่ืนค าขอใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสต์่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน  โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดส้มัครใช้
บรกิารธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส  าหรบัใชบ้รกิารดงักล่าว
แลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการที่ เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้
สั่งซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ายดงักล่าว โดยระบรุหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านที่
ถกูตอ้งเพื่อเขา้สู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใชบ้รกิารซือ้หน่วยลงทนุ เม่ือปฏิบตัิจน
ครบขัน้ตอนการสั่งซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและใหยื้นยนัความถกูตอ้งเพื่อใหร้ายการดงักล่าวเสร็จ
สมบรูณ ์

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้
ไดค้รัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่บริษัท
จดัการจะแจง้ในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งลงนามในหนงัสือขอให้
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมใหห้ักเงินในบัญชีเงินฝากที่ 
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บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรอื บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรอื บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มี
ขอ้ตกลงกบับรษิัทจดัการใหส้ามารถหกับญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไว ้ 

 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่
ไดร้ะบไุวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสห์รือตามที่ไดแ้จง้แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่
เพียงพอ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน จะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้สามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ ์หรอืเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ ์
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการที่สมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้ 
 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ดว้ยตนเองผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใชบ้รกิารการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และย่ืนพรอ้ม
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้ าการ
เปิดบญัชีไวเ้ท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามไดท้ี่บริษัทจัดการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสั่งซือ้ดงักล่าว ท่านจะตอ้ง
ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเจา้ของบญัชีที่ท่านประสงคจ์ะใหต้ดัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักล่าว  
 

ค าสั่งซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอรเ์รียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรบัค าสั่งซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวไดโ้ดยไม่ผ่านอินเตอรเ์น็ต บริษัทจดัการ
อาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าสั่งซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาหน์บัจากวนัที่ย่ืนค าขอท ารายการค าสั่งซือ้อตัโนมตัิหรอืวนัที่ย่ืนค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการที่สมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้ 
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    ซือ้ผ่านศูนยท์ีป่รึกษาการลงทุน โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้ริการนี ้เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ดทุ้กวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัใหมี้การตรวจสอบความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้ง
ลงนามในหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมใหห้กัเงินใน
บัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ
ธนาคารอื่นที่มีขอ้ตกลงกบับรษิัทจดัการใหส้ามารถหกับญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไว้
แลว้ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจา้หนา้ที่ลกูคา้สมัพนัธ ์จะตอ้งมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุแลว้ โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดแ้จง้ไวก้บัเจา้หนา้ที่ 
หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้
นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้สามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ 

 
 

หากผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถแจง้เจ้าหนา้ที่ให้
ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเครื่องโทรสารได ้

 

หมายเหต ุ   *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  านวย และทางอินเทอรเ์น็ต 

 ** รายการซือ้ที่ท  ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสั่งไวเ้พื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ
แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบรกิารที่เลือกใช ้โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หากวนัท าการใดมิไดเ้ป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรอืท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบรกิารที่เลือกใช ้   

 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนัการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บรษิัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยนั
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุกบัผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่แสดงความประสงคร์บัใบยืนยนั  
 
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรอืความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้  าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
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ในการช าระค่าหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรพัยเ์ดียวกนั ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนี้
กบับรษิัทไม่ได ้ 
 
หากเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 
การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  าการบรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
 
มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  านวย และทางอินเทอรเ์น็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดยปรบัเพิ่มไดส้งูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/
หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดยปรบัเพิ่มไดส้งูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยใหถื้อว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อน
วนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่ที่ท  าการของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด 

 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื    
ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาดว้ยทกุครัง้ที่ท  าการสั่งขายคืน กรุณากรอกใบค าสั่งขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ตอ้งการจะไดร้บั หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการขายใหช้ดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านส าหรบัใช้
บรกิารดงักล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง**   
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  ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั โดยก าหนดค าสั่งขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดว้ย
ตวัเองผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรอืดว้ยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรอืติดตอ่สอบถามไดท้ี่บรษิัทจดัการ 

 

 ขายผ่านศูนยท์ีป่รึกษาการลงทุน  โทร.1725 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้รกิารนี ้เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจา้หนา้ที่ลูกคา้สมัพนัธข์องบริษัทจัดการไดทุ้กวนัท าการของ
บริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจา้หนา้ที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนัการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ตอ้งการจะไดร้บัจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนัการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ตอ้งการจะไดร้บัจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * กรณีที่สั่งขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสั่งขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิไดเ้ป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบรกิารที่เลือกใช ้  
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ ดว้ยวิธีการตามค าสั่งที่ระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุหรอืตามที่แจง้ไวก้บับรษิัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจง้ไว ้
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบรษิัท
จดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน) 
 (ในภาวะปกต ิบลจ.อสีทส์ปริง สามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากทีธ่นาคารอ่ืน 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะน าเช็คเขา้บัญชีหรือตามที่แจง้ไวใ้หท้่านภายใน  5 วันท าการถัดจากวัน
ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวมและผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุก่ียวกบั
วันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในหนังสือชีช้วน)  ที่ค  าสั่งขายสามารถด าเนินการไดภ้ายในช่วงเวลารบัเช็คตาม
ประกาศของธนาคาร  
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติ บลจ.อีสทส์ปรงิ สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย ์   
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ามที่อยู่ที่ใหไ้วใ้นใบเปิดบญัชีทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบรษิัท
จดัการกองทนุรวมไดร้ะบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน) ที่ค  าสั่งขายสามารถด าเนินการได ้
 
 

  โอนเงนิด้วยวิธบีาทเน็ต   
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินดว้ยวิธีบาทเน็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งระบไุวใ้นใบค าสั่ง
ขายใหช้ดัเจน หรอืติดตอ่ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ บลจ.อีสทส์ปรงิ โทร.1725 หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
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ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวนัในการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใน  เว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และสาขา หรือ
ช่องทางอื่น 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบั
ใบยืนยนัดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนกองทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 
1. ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  าการบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
2 .อินเทอรเ์น็ต ที่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
3. ค าสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีรว่มเท่านัน้) 
 

ในกรณีที่ท  ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรอืในกรณีที่ท  ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ 
Indonesia Active Equity ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ใหถื้อว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและใหถื้อเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิไดเ้ป็นวันท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวันท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูค่าขัน้ต ่าในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้                                                     มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก                                             มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ) 

 
หมายเหต ุ    *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  านวย และทางอินเทอรเ์น็ต 
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**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดย
ปรบัเพิ่มไดส้งูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรอื จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดยปรบัเพิ่มไดส้งูสดุ
ไม่เกิน 100 หน่วย โดยใหถื้อวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติด
ประกาศดงักล่าวไวท้ี่ที่ท  าการของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดท้กุวนัท าการ
ซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรอืตามเวลาที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนก าหนด  
 
ในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถว้น  โดยระบช่ืุอกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทนุตน้ทาง 
และช่ือกองทนุปลายทาง พรอ้มกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และกองทนุปลายทาง 
(ถา้มี)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางในวันท าการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้ และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่อง ราคาขายและราคารบัซือ้คืน
กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 

  สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารนีไ้ดท้กุวนั โดยผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
การสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายใหถื้อวา่เป็นการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้                                                      
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การสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการ
ซือ้ขายใหถื้อเป็นการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป และใชเ้กณฑก์ารค านวณราคาในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเลือกใชบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท า
รายการตามที่ไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและท าการยืนยนัความถกูตอ้งเพื่อใหร้ายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ โดย
บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท สามารถท ารายการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยสบัเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน 
หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ไดค้รัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั 
หรอืมลูค่าอื่นๆที่บรษิัทจดัการจะแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใน เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 

  สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนซือ้อัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนดค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิดว้ยตวัเองผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหรือดว้ยวิธีการอื่นที่อาจมี
ขึน้ในอนาคต หรอืติดตอ่สอบถามไดท้ี่บรษิัทจดัการ  
  
ในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งย่ืนใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิต่อบรษิัท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน โดยระบช่ืุอกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการสั่ง
สบัเปลี่ยนในแต่ละงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัที่ใหท้  ารายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาหห์รือ
ของเดือนหรอืของไตรมาสหรือของปี ที่ตอ้งการท ารายการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ระบวุา่จะเลือกใหท้ ารายการ
ในวนัท าการก่อนหรอืหลงัวนัที่ตอ้งการในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบรษิัทจดัการ  
 
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบรอ้ยเท่านัน้ ในกรณีที่บรษิัทจดัการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอรเ์น็ต บรษิัท
จดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึก
ขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอรภ์ายใน 2 สปัดาหน์บัจากวนัที่ย่ืนค าขอท ารายการค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือ
วนัที่ย่ืนค าขอยกเลิก  
 

   สับเปล่ียนผ่านศูนยท์ีป่รึกษาการลงทุน โทร.1725 
บริษัทจัดการจะใหบ้ริการนี ้ เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม เวน้แต่
เป็นไปตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายของบรษิัทจดัการจนถึง
เวลา 15.30 น.** โดยเจา้หนา้ที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
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ในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้กองทุนที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนแก่เจา้หนา้ที่ ศูนยท์ี่ปรกึษาการ
ลงทนุ ใหค้รบถว้น โดยระบุช่ือกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนจากกองทนุตน้ทาง 
และชื่อกองทนุปลายทางที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนเขา้ 
 
การสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายใหถื้อว่าเป็นการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้  
 

หากผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถแจง้เจา้หนา้ที่ให้
ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเครื่องโทรสารได ้
 

- ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเม่ือสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะ
ก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืน ดงันี ้ 

 

1)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุตน้ทาง การก าหนดราคารบัซือ้คืนจะใชร้าคารบัซือ้ของวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมีผล 
ที่ค  านวณไดเ้ม่ือสิน้วันท าการถัดไป หักดว้ยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใชจ้่าย ค่าเบีย้ปรบั หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้มี) 

 

2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใชร้าคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่
ค  านวณไดเ้ม่ือสิน้วันท าการถัดไป บวกดว้ยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใชจ้่าย ค่าเบีย้ปรบั หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้มี)  

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรอื เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึง
บริการใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนันบั เวน้แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชนก์ับผูถื้อหน่วยลงทนุ 
หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั  ผ่านทาง เว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ หรอืช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่ายและทั่วถึง  

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ “ทหารไทย” ภายใตเ้ลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ ของ บลจ.อีสทส์ปรงิ หรือผูส้นบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชี
กองทนุปลายทางก่อนท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางดว้ยตนเองทางอินเทอรเ์น็ตที่ เว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงคท์ี่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
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หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  านวยเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอรเ์น็ต 

               ** กรณีที่สั่งสบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจัดเป็นค าสั่งสบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการถัดไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิไดเ้ป็นวนัท าการซือ้ขายหรอืท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

กรณีซือ้หน่วยลงทุน 
กองทุนเปิด หน่วยลงทุน 

อีสทส์ปรงิ Indonesia Active 
Equity 

ไดร้บัหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด การจ่ายเงนิ 

อีสทส์ปรงิ Indonesia Active Equity 

ภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ      
ผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน)   
(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้
ภายใน 4 วันท าการซือ้ขายถัดจากวันท าการซือ้ขาย) 
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จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

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

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

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

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

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

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

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

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

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

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

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

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

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

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

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

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่นกองทนุเปิดอสีทส์ปรงิ Indonesia Active Equity ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

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

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

31 28 29 30 26 27 28 29 30 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมภายใต้การจัดการของบรษัิทจัดการ  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลกัการ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง (กองทนุตน้
ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ทัง้นีก้ารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุ
ของวนัท าการก่อนหนา้วนัรบัช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง เวน้แตว่นัท าการดงักล่าวเป็นหยดุท าการซือ้ขายของ
กองทนุปลายทาง กองทนุจะเลื่อนวนัออกไปเพื่อใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทางที่ถึงเรว็
ที่สดุ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่ระบไุวใ้น
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทนุ) และเป็นไปตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขระยะเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วนยลงทนุเขา้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการกองทนุตน้ทาง 
 

 
 
 

การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงนิค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO) 
 
การจัดสรรหน่วยลงทุน : 
ในการเสนอขายครัง้แรก หากมีผูส้ั่งซือ้ไม่เกิน 350 ลา้นหน่วย ผูส้ั่งซือ้ทกุคนจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนที่สั่งซือ้  
 
ส าหรบักรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการ บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ
ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ 
 
หากมีผูส้ั่งซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บรษิัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตาม
ขอ้มลูที่ไดมี้การบนัทกึในระบบซือ้ขายหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ  
 
ทัง้นี ้กรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งซือ้โดย
จ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.อีสทส์ปรงิ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูค่าที่ไดร้บัการจดัสรรต ่ากวา่ 1,000 บาท หรอื 100 หน่วย  
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การคืนเงนิค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน  : 
 
บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการ
จดัสรรไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอื  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งเลิกกอง เน่ืองจากเม่ือสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจ าหน่าย
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดท้ัง้หมดต ่ากวา่ 50,000,000 บาท (หา้สิบลา้นบาทถว้น)  และบรษิัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุ  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) เป็นเ งินบาทตามวิธีการขอรบัเงินที่         
ผูส้ั่งซือ้ระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือตามค าสั่งของลกูคา้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาไดอ้ันเน่ืองจากความผิดพลาดของ
บรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ให้   
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ  
 

การจัดสรรหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งถัดไป : หลัง IPO) 
 

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 

1) รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดที่มีค าสั่งซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  เวน้แต่กรณีตามหัวขอ้ “กรณีใดที่

บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” หรือตามหวัขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” หรอืเรื่องการหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศก าหนด 

2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามหัวขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” 

3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สั่งซือ้และช าระเต็มจ านวน หารดว้ยราคาขาย
ตอ่หน่วยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  ไดร้บัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวน จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตถ์กูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือบริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่ช  าระ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวน
เงินที่ไดร้บัช าระเขา้บญัชีเป็นเกณฑ ์ 
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บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้และไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ยกเวน้ใน
กรณีที่การสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามขอ้มลูที่
ไดมี้การบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รบัการ
จดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 
ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหรือวันทีร่ายการสับเปล่ียนมีผล ดังนี ้
 

1) กรณีที่ท  ารายการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถื้อว่าเป็นการ

สั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  านวณได ้ณ 

วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณราคาขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

2) กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยดุท าการซือ้
ขาย ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ค  านวณได ้ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไปเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 

บริษัทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพือ่ประโยชนก์ับ   
1) พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือที่

ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรฐัอเมรกิา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา   
4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

5)    กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1) – ขอ้ 4) 
 

บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
ส าหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บรหิารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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บรษิัทจดัการอาจหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่ การรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกติ
จะมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืตอ่กองทนุ 

 
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องใหเ้หตุผลใด ๆ  

1)    ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ล้งทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 

2)    ค าสั่งซือ้โดยผูล้งทุนที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล  าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลูค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท หรือ
เป็นผลใหผู้ล้งทนุดงักล่าวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมกนัมากกวา่ 10 ลา้นบาท  

 

3)    ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่าการสั่งซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึง
ระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสั่งซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุและ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ  

 

การหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว หรือถาวร 
บริษัทจดัการอาจหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเม่ือบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณ์
การรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือ
ตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการเห็นควรใหก้องทนุหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรใหร้บัค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุไดต้ามปกติ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร โดยประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  หรือช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่ายและทั่วถึง และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วนันบัแตว่นัที่ประกาศหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรอืถาวร 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุเปิดอีสทส์ปริง Indonesia Active Equity 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวม ทัง้หมดที่ประมาณการได ้ 
    (% ตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ)  

 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.1400 1.6050 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.2140 0.1510 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

ไม่เกิน 1.2840 
ไม่เกิน 1.07 

ตามที่จ่ายจรงิ 
ตามที่จ่ายจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ประมาณการไม่ได ้  

    คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.7450% 1.7881 

  หมายเหต ุ  1.คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อตัรารอ้ยละตอ่ปี ของ 
                    มลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนาย  
                    ทะเบียน  ณ วนัที่ค  านวณ 
                    2.อตัราตามโครงการ / ที่เรยีกเก็บจรงิรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 
อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 
เรยีกเก็บจรงิ 

9 พ.ย. –  
30 ธ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการทีม่ี

ผลตัง้แต่วันที ่
 3 ม.ค. 2566 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ 

ไม่เกิน 1.50 1.50 1.07 *1.50 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่มี 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ 
(Spread) ที่เรยีกเก็บจากผูท้  า
รายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

ไม่เกิน 0.25  ปัจจบุนัไม่เรยีกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรยีกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  

5 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท  
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อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 
เรยีกเก็บจรงิ 

9 พ.ย. –  
30 ธ.ค. 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการทีม่ี

ผลตัง้แต่วันที ่
 3 ม.ค. 2566 

(คิด
คา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แตไ่ม่เกิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

แตไ่ม่เกิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

แตไ่ม่เกิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

แตไ่ม่เกิน 1,000 บาท
ตอ่ครัง้) 

 

ค าอธิบายเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่
เท่ากนั  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบนัที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย 
ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของ บลจ.อีสทส์ปรงิ บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่
เรยีกวา่ กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบรษิัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.อีสทส์ปรงิ มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุ
การขายหรอืรบัซือ้คืน 

 

ส าหรับผู้ลงทนุทีส่นใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรอืที่เรยีกวา่ กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ โดย
ติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด (ถา้มี) ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
อาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุก่อน  

บรษิัทประกนัชีวิตเป็นตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในการรวบรวม และน าสง่ค าสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ค าสั่งตา่ง ๆ ไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus 
Account) ผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีหนา้ที่ตอ้งติดตอ่เพื่อรบัหน่วยลงทนุ หรอืรบัช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และตลอดจนรบัค ายืนยนัการท ารายการต่าง ๆ จากบรษิัทประกนัชีวิตโดยตรง 

อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต รวมถึงการ
ใหบ้รกิารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือ ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุแลว้  ทัง้นี ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยติด
ประกาศที่ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกนัชีวิต และ/หรือเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ   

ในกรณีที่มีการยกเลิกบรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการ จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั โดยติดประกาศที่
ท  าการของบรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวิต และ/หรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และ/หรือประกาศใน
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หนงัสอืพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 
วนั  

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้ ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตดงัตอ่ไปนี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยถือวา่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุแลว้   

1. ค าจ ากดัความเพิ่มเติม : 

บรษิัทประกนัชีวิต   หมายถึง  ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิตและไดร้บั
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ที่เป็นหน่วยลงทนุ ซึง่บรษิัทจดัการแตง่ตัง้/ยินยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ในการท ารายการลงทนุในฐานะตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  หมายถึง กรมธรรมท์ี่บรษิัทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อา ประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ผูเ้อา
ประกนัภยัและบรษิัทประกนัชีวิตไดมี้การท าสญัญาประกนัชีวิตและสญัญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีการตกลงวา่ผูเ้อา
ประกนัภยัจะช าระคา่เบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่ บรษิัทประกนัชีวิตส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะหรอืการจ่ายเงินเม่ือมีการ
ทรงชีพ และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเงินคา่หน่วยลงทนุเพื่อการลงทนุในกองทนุรวมโดยผ่านบรษิัทประกนัชีวิต 

2. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วน
การเลือกลงทนุแตล่ะกองทนุ การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น คา่การ
ประกนัภยั เป็นตน้  ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต จงึมีขอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  
และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทั่วไปเพียงอย่าง
เดียว 

ผูล้งทนุที่สนใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบรษิัทประกนัชีวิต 

3. การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต :  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่
บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด (ถา้มี) โดยช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการที่แตล่ะบรษิัทประกนัชีวิตก าหนด  ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิต
อาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช าระเงิน
เพิ่มเติม ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบรษิัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที่ก  าหนดไวใ้นโครงการ และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือ
บรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบรษิัทประกนัชีวิตแลว้ 
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ในกรณีของการสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บรษิัทจัดการ หรอืบรษิัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุของผูล้งทนุ เม่ือพิจารณาเห็นวา่ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจเขา้ข่ายลกัษณะการท า  ธุรกรรมฟอกเงินตามกฎหมาย
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืเขา้ข่ายบคุคลที่บรษิัทประกนัชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกัน หรอื การสั่งซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรอืตอ่ความรบัผิดชอบทางกฎหมาย
ของบรษิัทจดัการ หรือบรษิัทประกนัชีวิต รวมถึงกรณีที่ค  าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใตค้ าสั่งหา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณี
ที่ผูล้งทนุไม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิัทประกนัชีวิต 

4.  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

4.1 ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชีวิต  หรอืตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด (ถา้มี)  

ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่า หรอืจ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสั่งขายคืนจะมีผลเม่ือบรษิัทประกนัชีวิตไดส้่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมายงั
บรษิัทจดัการแลว้ โดยบรษิัทประกนัชีวิตอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถื้อกรมธรรมจ์นครบถว้น ก่อนส่งค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุมายงับรษิัทจดัการ อนึ่ง บรษิัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุที่ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็น
จ านวนหน่วยลงทนุ โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ตวัแทนของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (กลา่วคือ 
บรษิัทประกนัชีวิตที่ออกกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิใหน้บั
รวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคาซึง่บรษิัทจดัการกองทนุรวม
ไดร้ะบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ) โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ 
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทประกนัชีวิตมีหนา้ที่
ตอ้งช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัจากบรษิัทจดัการใหแ้ก่ผูถื้อกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบตอ่การช าระราคาซึ่งบรษิัทจดัการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ) โดยวิธีการรบัคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นไป
ตามวิธีที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  

4.2 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ : 

ในบางกรณี บรษิัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้ตกลงกบัผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่จะด าเนินการส่งค าสั่งซือ้ / ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นประจ าหรอือตัโนมตัิหรอืตามเง่ือนไขใด ๆ ทกุเดือน และ/หรือด าเนินการน าเงินจากการขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระ
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คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายอื่นใด ๆ ที่บรษิัทประกนัชีวิตเรยีกเก็บเงินจากผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ทัง้นี ้การสง่
ค าสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืค าสั่งใด ๆ เก่ียวกบัการดงักล่าวในแตล่ะครัง้โดยบรษิัทประกนัชีวิต ถือวา่บรษิัทประกนัชีวิตไดร้บั
มอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหส้่งค าสั่งดงักล่าวมายงับรษิัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ โดยบรษิัทประกนั
ชีวิตอาจจะสรุปคา่ใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสดุไดต้ามช่องทางที่บรษิัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
ตามรูปแบบและเง่ือนไขที่บรษิัทประกนัชีวิตตกลงกบัลกูคา้ 

5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

กรณีที่ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัท
ประกนัชีวิต ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสาร
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุตามขอ้ 3. และการขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 4.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสั่งซือ้
หรอืขายคืนหน่วยลงทนุ 

6. สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิตา่ง ๆ ที่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุทั่วไปที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เช่น  

6.1บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใหมี้การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุใด
ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ในกรณีของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

6.2 ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

6.3ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิัทประกนัชีวิต รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการท ากรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษิัทประกนัชีวิต และ/หรอืกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ 

6.4 สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอียดโครงการจากบรษิัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต(ถา้มี)ที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 

6.5สิทธิในการไดร้บัทราบจากบรษิัทประกนัชีวิต ถึงรายช่ือของบรษิัทจดัการทกุแห่งที่รบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตที่เสนอขายโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ 

6.6 สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ และ
เลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
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6.7 สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุที่ไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้  ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

6.8 สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม 
เป็นตน้ จากบรษิัทประกนัชีวิต 

6.9 สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทน
ที่ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

6.10 เง่ือนไขหรือสิทธิในการรบับรกิารจากบรษิัทจดัการของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไม่เท่าเทียมและ
แตกตา่งจากผูถื้อหน่วยลงทนุทั่วไป  เช่น สิทธิในการรบัสมดุรบัรองสิทธิ บตัรกองทนุ ของบรษิัทจดัการ  และการไดร้บัขอ้มลูกองทนุ
อาจมีความล่าชา้กวา่ไดร้บัจากบรษิัทจดัการโดยตรง รวมถึงการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจะไม่สามารถท า
รายการผ่านช่องทางปกติอื่น ๆ ของบรษิัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิัทประกนัชีวิตที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมี
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่ ฯลฯ   

ทัง้นี ้เน่ืองจากบรษิัทประกนัชีวิตจะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในการรวบรวม และส่ง
ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ิดต่อในการยืนยนัรายการต่าง ๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บรษิัทประกนัชีวิตแต่
ละแห่งก าหนด 

6.11 นอกจากนี ้สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ อาจอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้ก าหนดของบรษิัทประกนัชีวิตที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านบรษิัทประกนัชีวิตแตล่ะราย โดยผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ตอ้งศกึษารายละเอียด
ในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

7. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ : 
7.1การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 
บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ไดร้บั
เอกสารจากบรษิัทจดัการ 
7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะการถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการและเง่ือนไขที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทประกันชีวิต พิจารณาเพิ่มกองทุนนีข้องบริษัทจัดการ เข้าอยู่ในประกันแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง 
www.eastspring.co.th 
 




