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กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้ จัดการ
กองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ทัง้นี ้ผู้จัดการ
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลาร์
สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสกลุเงินอ่ืน
ได้ 
ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เมื่อผู้ลงทนุนัน้มีอายไุม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบรูณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ผู้ลงทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเมื่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ
ภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ผู้ ถือหน่วย
จะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึน้เมื่อไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพและคู่มือการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 
การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 
กองทุนไทยหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังนัน้ กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ ลงทุนทั่วไป ผู้ ลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทนุรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสมับูรณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) 
และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีตซึ่งอาจสง่ผลให้การเข้า
ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 
เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์
สภาพคลอ่งได้ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มี
ค าสัง่ไว้ 
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กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางสว่นหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 
 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้า
ค้าหลกัทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่ง
ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 
(“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% 
ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว 
เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    มี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการต่างๆ  เพื่อให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ
ชีช้วนฉบบันี ้
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมลู ในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 
 

ชื่อกองทนุ: กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 

                     TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual Fund 
                     (ชื่อย่อ: TMB-ES- VIETNAM -RMF) 

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุต่างประเทศ (Fund of 
Funds) 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมหน่วยลงทนุที่เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศ
เวียดนามหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมข้างต้น ตัง้แต่ 2 
กองทนุขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยมีสดัส่วนการลงทุน
เฉล่ียในรอบปีบญัชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทนุ
ของแต่ละกองทุนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการ
คาดการณ์สภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ 

ส่วนท่ีเหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือ
ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Fund of Funds ได้ โดยไม่ท าให้
ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี  ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน โดยขึน้กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด 
ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทนุในกองทุนปลายทางจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุ อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสกลุเงินอื่นได้ 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
และหลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  

1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
1.2.1    การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

1.3 ลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรส่วนต่างของราคา
หลกัทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดังนัน้เมื่อ
กองทุนรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วนผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับ 
1. ผู้ ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิเพื่อ
ประหยดัภาษีได้ และ 
2. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลู
ค่าที่ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 
3. ผู้ที่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
 
ควรลงทนุในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงต้องไม่น้อยกวา่
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 
1.5 จ านวนเงนิทุนโครงการนีเ้ท่ากับ 2,500 ล้านบาท 

1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 375 ล้านบาท Green shoe) 

1.5.2   หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แต่ยงัไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจ
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ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

1.5.3   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
1.6 รอบบัญชขีองกองทนุ  
       ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุน  
       คือ ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุรวมตา่งประเทศ ท่ีกองทนุลงทนุ 

 
1.8. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
1.8.1 บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ  

                เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
      (ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล    

                       หรือ  
      (ข)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ 

                       ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
(2)   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย  

                 ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้  

                 รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
1.8.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1.8.1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1)   เล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคนืได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่    
ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน  

(2)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)   แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (1)  หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
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1.8.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อน
ผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหน่ึงดงันี ้ 

1.9.1   ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

1.9.2   ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

1.9.3   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุส่วนบคุคล  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
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1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.10.2    ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิโทร.1725 

1.10.3   โทรติดต่อสอบถามที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.10.4   สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จากช่องทางดังนี ้

1.11.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

2.1 ความเส่ียงหลกัในส่วนของการลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีดงันี ้
 
2.1.1. ความเส่ียงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS 
Fund 
เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ (กองไทย) มีนโยบายลงทุนในกองทุน 
Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ที่กองไทยเข้าลงทุนร่วมกับ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองอื่น ๆ เมื่อรวมกนัแล้วโดยเฉล่ียในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active 
Equity เพื่อการเลีย้งชีพ จึงควรศกึษาและยอมรับความเส่ียงของกองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen 
Vietnam UCITS Fund ได้ 
 
ความเส่ียงหลกัในส่วนของกองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทนุ Lumen Vietnam UCITS Fund 
 
1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลง และเปล่ียนแปลงไปตามราคาตราสารหรือ
ราคาหุ้นท่ีลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุ้น เป็นต้น ดงันัน้ หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสงูขึน้ จะ
ส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศนัน้ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้เช่นกนั 
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2 .ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Currency Risk) 
ความเส่ียงที่การลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากค่าเงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
 
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเส่ียงจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคา
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
4. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk): เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เก่ียวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการทา 
ธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทนุไปลงทุน ทัง้นี ้ความเส่ียงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารท่ี
ลงทุนสภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปล่ียนที่เก่ียวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้กองทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว้ 
 
5. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):ความเส่ียงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทนุ
รวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดช าระหนี ้โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ให้
กองทนุเมื่อถึงวนัท่ีครบก าหนด 
 
6. ความเส่ียงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk): การท่ีกองทนุมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน อาจมีความเส่ียงทางด้านเครดิตของบริษัทท่ีเป็นคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้ 
 
7. ความเส่ียงของคู่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยที่บริษัท 
จดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที่กระท านอกศนูย์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความเส่ียงที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
 
2.1.2. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  
จากการที่ กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ที่กองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของ
เงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ มีการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  
 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ จึงมีความเส่ียงของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ  กับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ  ท่ีเข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทนุได้รับดอกเบีย้รับตามงวด
และ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่
คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
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ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนี ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจพิจารณาป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ท าการป้องกนัความเส่ียง
ไว้ 
 
2.1.3. ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
ความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทนุ Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทนุปลายทาง) ได้ทนั ต่อการช าระค่าไถ่ถอน
หน่วยลงทนุ หรือความเส่ียงที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะไม่สามารถซือ้ขาย
ตราสารท่ีกองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้  
     
อย่างไรก็ดี การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ั่วไป หรือเ งิน
ฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของ ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต ่ากว่า 1 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรับช าระคืน จึงท าให้ช่วยลดความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุได้ 
 
 
2.1.4. ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทนุในต่างประเทศ ในการเข้าท า
ธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้  
 
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 
  
2.1.5. ความเส่ียงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen 
Vietnam UCITS Fund (กองทนุปลายทาง) ได้อีกต่อไป 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam 
UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนใน
ต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท า
ให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุหน่วยลงทนุท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกลุเงินตราต่างประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุแตกต่างไปจาก
เดิมได้ ซึง่อาจท าให้กองทนุมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทนุจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
2.1.6. ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk)  
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ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทนุปลายทาง ไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถ
น าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน 
ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุน ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ 
ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในส่วนนีไ้ด้ 
 
2.1.7. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซึง่เป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถควบคมุได้ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนปลายทางโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
กองทนุปลายทาง 
 
2.1.8. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): 
ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการ
ท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวการณ์แข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ท าให้ผู้ลงทนุในตราสารต้อง
สญูเสียเงินลงทุนได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทัง้
สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
 
2.1.9. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเส่ียงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่ 
กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดช าระหนี ้โดยบริษัทผู้ ออกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ให้กองทนุเมื่อถึงวนัท่ีครบก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคดัเลือกตราสาร
ที่มีคณุภาพ รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
 
3. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม :  

เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว
หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
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ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกนัในแต่ละ
วนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
3.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing)  

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing pricing) 
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น 
การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกินระดบั ( threshold) ที่
ก าหนดไว้ 

3.1.1 กองทุนรวมทั่วไป 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
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1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนใน
การปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  

2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

        ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่
เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการท่ี
มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนั
ท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                               - 14 - 
 
 

และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เคร่ืองมือ
นี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน  (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่า
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

        ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  

3.1.2กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

รายละเอียดเพ่ิมเติม  

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

3.2   การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยสามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

3.2.1 กองทุนรวมทั่วไป  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
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• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิ
ของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกั
ด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

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

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบั
ก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน
ออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่ง
อื่นได้  

ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบุในโครงการ 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง

ของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้  

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
 

3.2.2 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
 
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
ออก เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตาม
ภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
3.3 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  บริษัทจัดการ สามารถใช้วิธีการค านวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทกึ
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มี
สิทธิที่จะได้รับเงนิภายหลังจาก ที่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ได้ 
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การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

3.3.1 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 

of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

 

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 

of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
 
4.สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
4.1 การนบัคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้นแต่
เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจดัการจะ
นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
4.2 ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มวา่อาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี) 

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
4.4 การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   
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4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

4.4.2   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดงักล่าว 
4.6.1   บลจ.อีสท์สปริง จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
4.6.2   ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 
4.6.3   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกจิหลักทรัพย์ (ชัน้ 19) 

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 
 

4.7 ภมูิล าเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิที่อยู่ของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินการของกองทนุรวม  
 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสองบริษัทเข้า
ด้วยกัน โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีผลตัง้แต่วันที่                      
11 กรกฎาคม 2565 ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจดัการ ดังนี ้ 
1.   คณุโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์       ประธานกรรมการ 
2.   คณุอดิศร เสริมชยัวงศ์             กรรมการ 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.   คณุอนวุตัิร์ เหลืองทวกีลุ          กรรมการ 
5.   คณุศรัณย์ ภู่พฒัน์                   กรรมการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
1. คณุอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยางค ์               รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์  เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา  อิบรานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา  ตณัฑ์ชาญชวีิน รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

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

                                                                                                             ต่างประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  
 
5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทนุ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทนุ
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 

 
 

ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดการ  ติ ดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต าม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, 
ฝ่ายจัดการกองทุน 
 
- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

บริหารการลงทุน  ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด นักวิเคราะห์อาวุโส 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 

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

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จัดการกองทุน    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีช านาญ
การส่วนซือ้ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ต ล า ด ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลง ทุน ท่ี
ก าหนด 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
 
- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน 

เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด SVP, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ภายใต้กรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิน ใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารตราสารหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนีแ้ละ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

, Standard Chartered Bank 
 
- 2539 - 2542 เจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 
- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด(มหาชน) 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน
ชาต 
 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซือ้ขายตราสาร
หนีไ้ทย 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- ผู้ช่วยผู้ช านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

นายศตนนท์ ทัน - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 
 
- ผู้จัดการกองทุน 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) 

ผู้จัดการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

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

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด าเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
-CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 
 
- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากัด 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน 
 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 
 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 

 
เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 

Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ
ราช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 
5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บริษัทจดัการ  แตง่ตัง้ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523  
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                               - 27 - 
 
 

5.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 
6. ข้อมูลอื่น ๆ 
การซือ้ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity  เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 
6.1 ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2 ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
6.5 วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 
 

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของ บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมน า
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ 
บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และเงื่อนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหว

ของบญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 
หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือ
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปล่ียนแปลง หรือเลื่อน
วันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดท าการ ของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสั่งซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลด
ความเส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้น
แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณี
ที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั  
 
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั    หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการ

ที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทุนหลกัหรือ

ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนไว้ ณ ท่ีท าการทุกแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีตดิต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีตดิต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ 
 
 ทัง้นี ้ผู้ ท่ีสนใจลงทุนสามารถสั่งซือ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ 
ดังนี ้
 
 

การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก(IPO) : 
 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท 
บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 375 ล้านบาท 
 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ระหว่างวันท่ี 24 ถึง 30 มิถุนายน 2565 
 
มูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)         1 บาท 
 
โดยสามารถท ารายการซือ้ / หกัเงนิ / สับเปลี่ยน ได้ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 15.30น. 
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• ซือ้ผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

• หักเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 
ธ.ทิสโก้ ธ.ยโูอบ ี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 
  

 

• ซือ้ด้วยวิธกีารสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส าหรับท่านท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของ บลจ.อีสท์สปริง มาเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี โดยมีรายชื่อกองทนุ
ต้นทางที่สามารถสบัเปล่ียนเข้ากองทนุนีไ้ด้ดงันี ้

 

กองทุนเปิด 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั                                                                            

Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 

 

 
เมื่อส านักงานผู้ รับค าสั่งซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซือ้แล้ว ส านักงานผู้ รับค าสั่งซือ้ดังกล่าวจะออก
หลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์
ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้
บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
 ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อผกูพนั ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ ถือหน่วย รวมถึงก าหนด
รูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงันี  ้
 

ส าหรับผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท้ายหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทุนรวมนี ้ในหวัข้อ ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพ่ิมเติม) : เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ [RMF for PVD]   
 

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

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

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

 
 
  
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

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

Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 
บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 

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

หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
 
กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

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

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบชุื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยไม่ต้องแสดงสมดุบญัชแีสดงสิทธิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเพียงแต่กรอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะ
ด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อผกูพนั 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใ ช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ตลอด 24 
ชัว่โมง** ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบรุหสัผู้ใช้
และรหสัผ่านท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุ 
เมื่อปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้
รายการดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่
บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามใน
หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชี
เงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือ บมจ. 
ธนาคารทิสโก้ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยหรือธนาคารอื่นท่ีมีข้อตกลงกบั
บริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  

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

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

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงิน
ในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ 
บมจ. ธนาคารทิสโก้ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลง
กบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
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หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

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

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

 
การขายคนืหน่วยลงทนุ : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดต่อได้
ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทุกครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซือ้คืนหน่วย
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ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ(call center) หรือเป็นไป
ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เท่านัน้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือชอ่งทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด 

 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามค าสั่งที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษทั
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้
ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบนัและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 6 วนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัท า
การซือ้ขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าเช็คค่าขายคนืหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน  5 วันท าการถัดจากวัน
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบนัและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 6 วนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัท า
การซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชทีางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษทั
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
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  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
ค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือ
ช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยนัดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง(กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่า
เบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนปลายทาง  ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน 
 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีไ้ปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าส่งเช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แล้ว และบริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุเพื่อน าส่งให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน  5 วนั
ท าการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด) ซึง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ ดงันี ้

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กับกองทุนรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ยกเว้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้ งชีพภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อ
เหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปล่ียนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการ
ซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
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3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หน่วยลงทนุ” 

 
4.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุ่มกองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้ บริษัทจัดการอาจไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น 
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 

 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปยงักองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

 

6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการมายงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปล่ียนนัน้ 
ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้กองทุนนีไ้ม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการบาง
กองทุน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นต้น โดยในอนาคตบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปล่ียนแปลงให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกบักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการบางกองทนุได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าวไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยประกาศใน เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปล่ียนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่า
หน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และส่วนต่าง
มลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางบริษัทจดัการ
จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
แล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนดเพิ่มเตมิ             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

-  รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัท 
2. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ 
เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอื่น มายงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ซึ่งทัง้สองกองทุนอยู่ภายใต้การจดัการของ
บริษัท 
3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัท (รับโอน) 

4. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการ   ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีของบริษทั ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
 

- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในกลุ่มกองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ตัง้แต่สองกองทนุขึน้ไปสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงันี ้
 

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

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสับเปล่ียนของกองทุน
ปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         

ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

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

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
ในการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน  โดยระบชุื่อกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง 
และชื่อกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และกองทนุปลายทาง 
(ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของ
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวันที่รายการสับเปล่ียนนัน้เสร็จ
สมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามรายละเอียด เร่ือง ราคาขายและราคารับซือ้คืน
กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่เวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ของบริษัท (เว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ) 
 
การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการ
ซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยันความ
ถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์  โดยบริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
(เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุน ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ)หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
  
ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สัง่สบัเปล่ียนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัที่ให้ท ารายการสบัเปล่ียนเป็นล าดบัวนัที่ของสัปดาห์
หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการท ารายการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบุว่าจะเลือกให้ท า
รายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท
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จดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึก
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
หรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  
 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการจะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่
เป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 
ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนท่ีต้องการสบัเปล่ียนแก่เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการ
ลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง 
และชื่อกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปล่ียนเข้า 
 
การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้  
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

 
- ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จะ
ก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

 

1)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมี
ผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถัดไป หกัด้วยส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 

2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนมีผล ที่
ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ /หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนันบั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วย
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ลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  ผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยื นยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
 
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวยเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวันท าการถัดไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวันท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Vietnam Active Equity  
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

Vietnam Active Equity 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ภายใน 5 วันท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ      
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน)   
(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้
ภายใน 6 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตาราง
ดังนี ้

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชีพ 

ธนบดี RMF T* T*+5 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 
 SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

T* T*+4 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

RMF 
T* T*+3 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนบดี RMF,  ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 

SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

Vietnam Active Equity  
เพื่อการเลีย้งชีพ T T* 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF 
Vietnam Active Equity  

เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+1* 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟล็กซิเบิล้ RMF 

Vietnam Active Equity  
เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+2* 

 
 
หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)        T* +5   =  ห้าวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด)   T*+1*  =  วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T* +3    =  สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย      T*+2*   =  สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T* +4    =  ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย   
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ อกีกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิด
บัญชีกองทนุปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกอง
หน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นีก้ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันท า
การดังกล่าวเป็นหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันที่เป็นวันท าการซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวนัท าการตามปกตขิองบริษทัจดัการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน
ต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทนุหลักที่กองทนุต้นทางเข้าลงทุน) 
** วนัที่ตามปฏิทนิที่เป็นวนัท าการตามปกตขิองทัง้บริษทัจัดการและของกองทุนหลกั หรือตามที่บริษทัจดัการประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วนยลงทนุเข้าดงักล่าวข้างต้น โดยไมเ่กิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการกองทนุต้นทาง 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปล่ียนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเงื่อนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด. 
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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 

3   4   5 6   7   

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Vietnam Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

2   3   4   1   2   3   4   1   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

31 28 

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

28 29 30 29 30 26 27 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ                               - 47 - 
 
 

การจัดสรรหน่วยลงทุน : 
ในการเสนอขายครัง้แรก หากมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 250 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทกุคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้  
 
ส าหรับกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 375 ล้านบาท  
 
หากมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตาม
ข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกในระบบซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ทัง้นี ้กรณีที่สั่งซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งซือ้โดย
จ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.อีสท์สปริงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูค่าที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่า 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย  
 
การคืนเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  : 
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับการ
จดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจดัการประสงค์จะยตุิโครงการ  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินท่ีผู้
สัง่ซือ้ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ  
 

การจัดสรรหน่วยลงทนุ (กรณีการเสนอขายครัง้ถดัไป : หลัง IPO) 
 

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทนุ บริษทัจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 

1) รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  เว้นแต่กรณีตามหวัข้อ “กรณีใดที่

บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” หรือตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

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

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

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจ านวน
เงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชเีป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลู
ที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่รับการ
จดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้
คืน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
 

1) กรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการ

สัง่ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ 

วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ

ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

2) กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยดุท าการซือ้
ขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซือ้ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กับ   
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

5)    กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4) 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

-  
- บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งให้เหตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสั่งซือ้โดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักล่าวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท  

 

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

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้งชพี 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ (% ของ NAV) 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่นอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไม่เกิน 35% 

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

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    

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

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่    

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

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

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

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 
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5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

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

หรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6. ทรัพย์สินดงันี ้ 

6.1   ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

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

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

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

         ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
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6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 
และไม่ได้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุต้องขึน้

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

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

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

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

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

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

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการ ข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
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7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

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

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนัการเงินไทย 

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

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการที่เรียกเกบ็ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ)  

 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.1400% 1.6050% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.1070% 0.0375% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.2140% 0.1510% 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

ไม่เกิน 1.2840% 
ไม่เกิน 1.07% 

ตามทีจ่่ายจริง 
ตามทีจ่่ายจริง 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้  

    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.7450% 1.7935% 

  หมายเหต ุ  1.คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อตัราร้อยละต่อปี ของ 
                    มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนาย  
                    ทะเบียน  ณ วนัท่ีค านวณ 
                    2.อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) 
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมือ่มีการ
สัง่ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  

 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเมื่อมีการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ และจะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ตามทีก่องทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ [RMF for PVD] : 
ผู้ ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเงื่อนไขที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
 
1. การขายหน่วยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
 
1)  ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่บริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
2)  ผู้ลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจากกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ พร้อมจดัส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วน 
 
3) บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2 และได้รับการโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพตามเงื่อนไขที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้
ขาย  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ    ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
     
 หากบริษัทจดัการได้รับเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวันหยุดท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนในกรณีที่การโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพมายงั
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
5)  เมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้รับการโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพแล้ว ผู้ลงทุนจะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 
 
6)  การเพิ่มหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
7)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ใน
ส่วนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยพลนั 
 
2.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 
 
1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจาก

วนัท าการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

      
หากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
2)  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวน

หน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการขายคืนหน่วย
ลงทนุส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมด ที่ผู้ลงทนุถืออยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีที่เงินดงักล่าวครบเงื่อนไข
ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่กรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

 
3)  หลงัจากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขาย

คืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
4)   ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ี ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืน

หน่วยลงทุนในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนหกัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

 
5)  บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสั่งขายคืนไว้และจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ
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ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) 

 
6)  การลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้หน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
7)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ใน

ส่วนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทรุวม 
 
9)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด
ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้ารยกเลิกค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยพลนั 
 
3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า RMF for PVD เฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งเป็น RMF for PVD หรือการ
โอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีตามเงือ่นไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอน
ต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่ตัง้ขึน้เพื่อรองรับ PVD เท่านัน้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ /  ตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ได้ทุกวันท าการซือ้ขาย ภายในเวลาท าการ ถึงเวลา 
15.30 น. หากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงั 15.30 น. บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ผู้สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสบัเปล่ียนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิกถอนได้ 
 

3.1   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน  โดยระบชุื่อ
กองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปล่ียนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม
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กับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะส่งมอบ
หลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปล่ียนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 

3.2   การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายัง
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
 

ผู้ลงทุนท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่รับโอนเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)” 
พร้อมจดัส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วนได้ที่บริษัทจดัการ ผู้ลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดย
ระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการสบัเปล่ียน 
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผล ที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้วนัที่บริษัทจดัการ
ก าหนดให้เป็นวนัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า  จะไม่เกิน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีผู้ลงทนุได้ท ารายการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุต้นทาง 
   
การเพิ่มหน่วยลงทนุจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น ต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)จากบริษัทจดัการอื่น มายงั
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการ (โอนเข้า) ส าหรับ RMF for PVD เฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
จากกองทนุต้นทางซึง่เป็นผู้ลงทุนท่ีเข้าเงื่อนไขการโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

3.3   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้บริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการโอนออกดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยตดิ
ประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการโอนออกดงักล่าว ผู้ลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดในใบค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียน ในกรณีที่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปล่ียนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่า
หน่วยลงทนุหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ใน
รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 

บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุส าหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามที่ระบใุนค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบั
รวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) 
 

ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) บริษัท
จัดการจะเปิดให้เฉพาะการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งเป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขการโอนเงิน
ลงทุนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะกรณีที่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมดที่ผู้ลงทุนนัน้ถืออยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีเงินดงักล่าวครบเงื่อนไขในการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนส ารองเลีย้งชีพที่กรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้การลด
หน่วยลงทนุจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
  
 อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น ต้องเป็นมลูค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั 

 
 
 
 
 


