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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของผู้จัด การ
กองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ทัง้ นี ้ ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ในสกุลเงินอื่น
ได้
ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เมื่อผู้ลงทุนนันมี
้ อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบรู ณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพนี ้พึงได้ รับจะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับ
ภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วย
จะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย ทังนี
้ ้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จะได้ รับ และภาระภาษี ที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อี ส ท์ ส ปริ ง Vietnam Active Equity เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ เมื่ อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดนี เ้ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนไทยหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ได้ หรื อ อาจลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ดังนัน้ กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ ความเสี่ยงได้ มากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคานวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้ าหรื อตัวแปรที่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying)
และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้ การเข้ า
ทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเ อ็ม บี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ ไม่สามารถดารงสินทรั พ ย์
สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มี
คาสัง่ ไว้
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กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริการทางการเงิน นายหน้ า
ค้ าหลักทรัพย์ผ้ ูออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี
อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการนาส่ง
ข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ
(“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10%
ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active
Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรือข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ มี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญา หรือข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ ที่จ ะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรั ฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ กาทัง้ ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรือ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับ
รองถึงความถูกต้ องของข้ อมูล ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้
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1. สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES- VIETNAM -RMF)
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (Fund of
Funds)
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุน มี น โยบายการลงทุน ในหรื อ มีไว้ ซึ่งหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่ างประเทศ และ/หรื อ กองทุน รวมอี ที เ อฟ
ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่อยู่ในประเทศ
เวียดนามหรื อบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศเวียดนาม ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ตั ้งแต่ 2
กองทุนขึ ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ ยนได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Feeder Fund หรื อ
ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Fund of Funds ได้ โดยไม่ทาให้
ระดับ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (risk spectrum) เพิ่ ม ขึ น้ ทัง้ นี ้ ให้ เ ป็ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จัด การกองทุ น โดยขึ น้ กั บ
สถานการณ์ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจั ดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ในสกุลเงินอื่นได้
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กองทุน อาจพิ จ ารณาลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) นอกจากนี ้ การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
และหลักทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
1.2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
1.2.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1.3 ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม :
1.3.1 กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.4 ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ เป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนัน้ เมื่อ
กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
โดยเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
1. ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปลดหย่อนจากเงินได้ สุทธิเพื่อ
ประหยัดภาษีได้ และ
2. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
3. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงต้ องไม่น้อยกว่า
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.5 จานวนเงินทุนโครงการนีเ้ ท่ ากับ 2,500 ล้ านบาท
1.5.1 ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 375 ล้ านบาท Green shoe)
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1.5.2 หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของ
จ านวนเงิ น ทุน โครงการ (Green shoe) บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การปิ ดการเสนอขายหน่ว ยลงทุน และอาจ
ดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1.5.3 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และขันตอนการด
้
าเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.6 รอบบัญชีของกองทุน
ประมาณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
1.7 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุน
คือ ความผันผวนทางด้ านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีก่ องทุนลงทุน
1.8. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
1.8.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้ อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่า
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
1.8.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1.8.1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1.8.1 (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1.8.1 (2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัท
จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
1.8.3 ให้ บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้ อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
1.9 การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้ รับไว้ แล้ ว
การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ตามค าสั่ง ที่ รั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ จะหยุ ด รั บ ค าสั่ง ซื อ้ หรื อ ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อน
ผัน เวลาดังกล่ าวจากสานักงาน โดยบริ ษั ทจัดการกองทุน รวมพิจารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี ้
1.9.1 ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
1.9.2 ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
1.9.3 มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบั น และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรั บคาสั่งซื ้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
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1.10 ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางดังนี ้
1.10.1 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1.10.2 ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
1.10.3 โทรติดต่อสอบถามที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
1.10.4 สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ ได้ จากช่ องทางดังนี ้
1.11.1 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1.11.2 โทรติดต่อสอบถามทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
1.11.3 สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
2. ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
2.1 ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ มีดงั นี ้
2.1.1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS
Fund
เนื่ อ งจากกองทุนเปิ ดที เอ็ มบี อี สท์ สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่ อ การเลี ย้ งชีพ (กองไทย) มี น โยบายลงทุน ในกองทุน
Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ที่กองไทยเข้ าลงทุนร่ วมกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ กองอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้ วโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active
Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen
Vietnam UCITS Fund ได้
ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดต่าลง และเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตราสารหรื อ
ราคาหุ้นที่ลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื ้อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึ ้น จะ
ส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศนันลดลงหรื
้
อเพิ่มขึ ้นได้ เช่นกัน
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2 .ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
3. ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่ อ งของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสี่ ย งจากการที่ ก องทุน ไม่ สามารถจ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคา
หรื อตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk): เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจากัดทางด้ านกฎหมาย และการทา
ธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่
ลงทุนสภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้ อ หรื ออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนันๆ
้ เป็ นต้ น ซึ่งอาจทาให้ กองทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้/เงินฝากที่กองทุน
รวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาระหนี ้ โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี ้/เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยให้
กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนด
6. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Leverage Risk): การที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้ านเครดิตของบริษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ านัน้
7. ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Counterparty Risk): ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยที่บริษัท
จัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที่กระทานอกศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
2.1.2. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่ กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ที่กองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ เข้ าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของ
เงินดอลลาร์ สหรั ฐ ในขณะที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ มี การคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลลาร์ สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวด
และ/หรื อเงินต้ นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึ่งจะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่
คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
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ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ อาจพิจารณาป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซงึ่ ผู้ลงทุนอาจได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสีย่ ง
ไว้
2.1.3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อี สท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน
Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ได้ ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอน
หน่วยลงทุน หรื อความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ อาจจะไม่สามารถซื ้อขาย
ตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้
อย่างไรก็ดี การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่มีลักษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารแห่งหนี ้ทั่วไป หรื อเ งิน
ฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของ ตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณีต่ากว่า 1 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืน จึงทาให้ ช่วยลดความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

2.1.4. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ในการเข้ าทา
ธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
2.1.5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen
Vietnam UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ได้ อีกต่อไป
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงิ น ไปลงทุนในกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund และกองทุน Lumen Vietnam
UCITS Fund (กองทุนปลายทาง) ได้ อีกต่อไปไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนใน
ต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทา
ให้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนแตกต่างไปจาก
เดิมได้ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
2.1.6. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
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ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนปลายทาง ไปลงทุน เช่น การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถ
นาเงินกลับเข้ ามาในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุน ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้
ซึง่ อาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ได้
2.1.7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถควบคุมได้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนปลายทางโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกั บนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
กองทุนปลายทาง
2.1.8. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ทากาไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ อง
สูญเสียเงินลงทุนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการวิ เคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทัง้
สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
2.1.9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้/เงินฝากที่
กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาระหนี ้ โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี/้ เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี ้ยให้ กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสาร
ที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทังสามารถพิ
้
จารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม :
เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่วงแรก (ตั ้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึง่ บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
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สาหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรั พย์ สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน
(notice period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละ
วันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
3.1 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึง การปรั บมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สิ น (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น
การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อ
สมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ
ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ (threshold) ที่
กาหนดไว้
3.1.1 กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษั ท จัด การจะกาหนดอัตรา swing factor สูง สุด ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 2 ของมูลค่ า หน่ ว ยลงทุน และบริ ษั ท จัด การจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
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1. ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม ( transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ ต้ นทุนใน
การปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การ จะไม่ ใ ช้ Swing Pricing พร้ อมกั บ Anti-dilution levies – ADL แต่ ส ามารถใช้
ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่
มี ก ารใช้ เครื่ อ งมือ swing pricing และบริ ษั ท จัดการจะนายอดซือ้ หน่ วยลงทุน ดังกล่ าวไปใช้ ในการพิ จารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวัน
ทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
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และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้ เครื่ องมือ
นี ้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3.1.2กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
3.2 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยสามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี ้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้ อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
3.2.1 กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
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• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทีย บกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุ
้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หัก
ด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั ง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
• คาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับ
ก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
• ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption
Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้

การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการประเมินจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3.2.2 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตาม
ภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
3.3 การดาเนินการในกรณีท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
การกาหนดวิธีการคานวณมูลค่ าหน่ วยลงทุนในกรณีทรั พย์ สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อมูลค่ า
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมประสบปั ญหาขาด สภาพคล่ อง หรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้ รับ ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการ สามารถใช้ วิธีการคานวณมูลค่ า หน่ วยลงทุนโดยบันทึก
มูลค่ าทรั พย์ สินดังกล่ าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนที่มีช่ อื อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ บันทึกมูลค่ าดังกล่ าวเป็ นผู้มี
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจาหน่ ายทรัพย์ สินนัน้ ได้
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การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนีห้ รื อ ลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
3.3.1 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ( suspension
of dealings) ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ( suspension
of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
4.สิทธิและข้ อจากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
4.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ นแต่
เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัทจัดการจะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
4.2 ข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้ มว่าอาจจะเกิดขึ ้น (ถ้ ามี)
4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
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4.4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
4.4.2 ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
4.5 ช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิ ทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4.6 ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้ าสู่
กระบวนการดังกล่าว
4.6.1 บลจ.อีสท์สปริง จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
4.6.2 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
4.6.3 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
4.7 ภูมิลาเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ การดาเนินการของกองทุนรวม
5.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้ า
ด้ ว ยกั น โดยด าเนิ น การภายใต้ ชื่ อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น อี ส ท์ ส ปริ ง (ประเทศไทย) จ ากั ด ซึ่ ง มี ผ ลตัง้ แต่ วัน ที่
11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมการ
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎา
6. คุณปนัดดา
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

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

5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
Mr. Yingyong Chiaravutthi
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
Mr. Teerasan Dutiyabodhi ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
3. คุณวิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
Mr.Visit Chuenratanakul
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
Ms.Patcharapa Mahattanakul ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารทุน
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กาจร
Mr. Smith Sakkamjorn
ผู้จดั การกองทุน ตราสารทุน
6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ Ms. Darawan Prakaitip
ผู้จดั การกองทุน อสังหาริมทรัพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดั การกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
8.คุณพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์ Ms. Pornsajee Worasuttipisit
ผู้จดั การกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยางค์
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ประวัติการศึกษา
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

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

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

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

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

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

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

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการลงทุน
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ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

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

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

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

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

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

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- 2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

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

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

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

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

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

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

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA

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

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

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

นายศตนนท์ ทัน

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต

- CFA Level 1
- CISA Level 1

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

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

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

วีรชัย จันเป็ ง

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

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
-2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
(ประเทศไทย) จากัด
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-2541 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-CFA

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

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

เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

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

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

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

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

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

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
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5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั ้ง หรื อทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ บริษัท พีวี ออดิท จากัด
6. ข้ อมูลอื่น ๆ
การซือ้ ขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
6.1 ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
6.2 ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
6.4 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
6.5 วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนา
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
บัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และเงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
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6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหว
ของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อน
วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสั่งซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลด
ความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ น
แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณี
ที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการ
ที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันทาการซื ้อขาย
หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของทังบริ
้ ษัทจัดการและของกองทุนหลักหรื อ
ตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อ/คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ

ทัง้ นี ้ ผู้ท่ สี นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ ได้
ดังนี ้
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การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรก(IPO) :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท
บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 375 ล้ านบาท
ในช่ วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ระหว่ างวันที่ 24 ถึง 30 มิถุนายน 2565
มูลค่ าขัน้ ต่าในการซือ้ ครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)

1 บาท

โดยสามารถทารายการซือ้ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 15.30น.
• ซือ้ ผ่ านบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• หักเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหารไทยธนชาต
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรี อยุธยา
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทิสโก้
ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
• ซือ้ ด้ วยวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการ
ของ บลจ.อีสท์สปริง มาเข้ ากองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยมีรายชื่อกองทุน
ต้ นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนนี ้ได้ ดงั นี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,
ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

กองทุนปลายทาง
Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

เมื่อสานักงานผู้รับคาสั่งซือ้ ข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซือ้ แล้ ว สานักงานผู้รับคาสั่งซื ้อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้
บันทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
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บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อผูกพัน ให้ ผ้ สู งั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ถือหน่วย รวมถึงกาหนด
รูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ งแรก : ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนี ้
สาหรับผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท้ายหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูล
กองทุนรวมนี ้ ในหัวข้ อ ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) : เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ [RMF for PVD]

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

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

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีทเี่ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 30 -

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซือ้ สามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.อีสท์ สปริ ง หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอก
รายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สั่งซื ้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซื ้อจะต้ องสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1
บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

2. อินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายระหว่างเวลา
ทาการที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขายนัน้ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 31 -

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อ
ขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนเพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะ
ดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อผูกพัน
ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใ ช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง** ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านที่ถกู ต้ องเพื่อเข้ าสู่ระบบ และสามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริการซื ้อหน่วยลงทุน
เมื่อปฏิบัติจนครบขัน้ ตอนการสั่งซือ้ ระบบจะทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้
รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามใน
หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชี
เงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ บมจ.
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ธนาคารทิสโก้ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ และ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยหรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับ
บริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่
ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชี
ไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวาง
แผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซื ้อของ
งวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการ
อาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิ วเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนีไ้ ด้ ทุกวันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ
บมจ. ธนาคารทิสโก้ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ และ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลง
กับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
นัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการทีเ่ ลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและ
ทารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนันหากวั
้
นทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการ
ซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาทีก่ าหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบ
ยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี ้
กับบริษัทไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ โดยติดต่อได้
ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนก่อนทารายการทุกครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ (Internet) หรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ(call center) หรื อเป็ นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

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

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิม่ ได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด
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ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขาย
โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ น
วันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทา
การใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

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

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 6 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทา
การซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
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รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริ ง สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 6 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทา
การซื ้อขาย)

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

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบ
คาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าใน เว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา หรื อ
ช่องทางอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรั บใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนิ นการนาเงิน ค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ น ทางซึ่ง ได้ หัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อค่า
เบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ไปยังกองทุน รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะนาส่งเช็ค หรื อโอนเงินหรื อวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว และบริษัทจัดการ หรื อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนเพื่อนาส่งให้ บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วัน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 37 -

ทาการ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรื อตามระยะเวลาที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด) ซึง่ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ กับกองทุนรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ยกเว้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่อาจเกิดขึน้ โดยมิได้ ตั ้งใจ หรื อเพื่อ
เหตุผลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการ และภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการ
ซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเลิกกองทุ นรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ที่ ท่ า นมี อ ยู่ ไปยัง กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ อื่ น ภายใต้ ดุ ลยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การซื ้อหน่วยลงทุน”
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้ บริ ษัทจัดการอาจไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง เป็ นต้ น
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
6. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัท
จัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ และภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้ไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการบาง
กองทุน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุ นรวมหุ้นระยะยาวเป็ นต้ น โดยในอนาคตบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการบางกองทุนได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่ า 7 วัน โดยประกาศใน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรั บหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) และส่วนต่าง
มูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริษัท
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
จัดการของบริษัทจัดการ
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ซึ่งทังสองกองทุ
้
นอยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริษัท
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพของบริษัทจัดการ (รับโอน)
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริษัท (รับโอน)
4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก)
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริษทั ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพภายใต้ การจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก)
-

วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ตั ้งแต่สองกองทุนขึ ้นไปสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี ้
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1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต (เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์ สปริ ง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุน
ปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่ว ยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่ งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิง้ และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการ
ซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรื อตามเวลาที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง
(ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าของ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนัน้ เสร็ จ
สมบูรณ์แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่ อง ราคาขายและราคารับซื ้อคืน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่เว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ้ได้ ทกุ วัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัท (เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ)
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ
ซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์การคานวณราคาในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(เว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความ
ถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
(เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ) สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วย
ลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่
บริษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สัง่ สับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์
หรื อของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่ต้องการทารายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่าจะเลือกให้ ทา
รายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่ต้องการในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของบริษัทจัดการ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริษัท
จัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แ ก่นายทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการจะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็ นบัญชีร่วม เว้ นแต่
เป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ ศนู ย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ
ซื ้อขายของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้ าหน้ าที่ ศนู ย์ที่ปรึกษาการ
ลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้ า
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายนัน้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้
ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
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ราคาขายและราคารับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะ
กาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนจะใช้ ราคารับซื ้อของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมี
ผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป หักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ ราคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่
คานวณได้ เมื่อสิน้ วัน ทาการถัดไป บวกด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบีย้ ปรั บ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรั บใบยื นยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวยเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดย
กรณีที่วนั ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขายหรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนดจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
Vietnam Active Equity
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

หน่ วยลงทุน
ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี

การจ่ ายเงิน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุนของวันท าการรั บ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับรวม
วั น หยุ ด ท าการในต่ า งประเทศของผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ซึ่ ง บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ร ะบุเ กี่ ย วกั บ วัน หยุด ท าการในต่ า งประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน)
(ในภาวะปกติ บลจ.อี สท์ สปริ ง สามารถช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุนได้
ภายใน 6 วันทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)

Vietnam Active Equity
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตาราง
ดังนี ้
กองทุนเปิ ด
กองทุนต้ นทาง

Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
ธนบดี RMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล RMF

กองทุนปลายทาง
ธนบดี RMF
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
RMF

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T*
T*+5
T*

T*+4

T*

T*+3

Vietnam Active Equity
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

T

T*

Vietnam Active Equity
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
Vietnam Active Equity
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

T

T*+1*

T

T*+2*
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หมายเหตุ :

* ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) T* +5 = ห้ าวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*
= วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด) T*+1* = วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย T*+2* = สองวันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการ ที่นอกเหนือจากตารางข้ างต้ น
บริษัทจัดการจะดาเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ น
ทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ทังนี
้ ้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ของวันทาการก่อนหน้ าวันรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง เว้ นแต่วนั ทาการดังกล่าวเป็ นหยุดทาการซื ้อขายของ
กองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายของกองทุนปลายทางที่ถงึ เร็ว
ที่สดุ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (รายละเอียดในการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้ าดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางตามทีก่ าหนดไว้ ในโครงการกองทุนต้ นทาง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการกาหนดเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น สาหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด.
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การจัดสรรหน่ วยลงทุน :
ในการเสนอขายครัง้ แรก หากมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 250 ล้ านหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่สงั่ ซื ้อ
สาหรับกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ
ได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 375 ล้ านบาท
หากมีผ้ สู งั่ ซื ้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตาม
ข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ กรณีที่สั่งซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื ้อโดย
จานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.อีสท์สปริงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรร
หน่วยลงทุน หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่า 1,000 บาท หรื อ 100 หน่วย
การคืนเงินค่ าสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รั บการ
จัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครั ง้ แรกแล้ วปรา กฏว่าโครงการไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 รายแต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดต
ั้
่ากว่า 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินที่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสัง่ ของลูกค้ าให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
การจัดสรรหน่ วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครัง้ ถัดไป : หลัง IPO)
ในการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่ อไปนี ้
1) รับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามหัวข้ อ “กรณีใดที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรื อตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อเรื่ องการหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
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2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณี ตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน”
3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงิ นที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม
4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ถกู ปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวน
เงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ยกเว้ นใน
กรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น นัน้ มี ผ ลท าให้ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น จ านวนหน่ ว ยที่ จ ดทะเบี ย นกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูล
ที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการ
จัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
สาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรั บซือ้
คืน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
1) กรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการ
สัง่ ซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุ นที่คานวณได้ ณ
วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
2) กรณีทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย หรื อในวันหยุดทาการซื ้อ
ขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสั่งซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ ท่จี ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1) – ข้ อ 4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
- บริ ษัทจัดการอาจปฏิ เสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คาสั่งซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท
หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) ในการซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าการสั่งซือ้ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
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- การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้ รับคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทั่วถึง และแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับ
ไม่จากัดอัตราส่วน
แรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ไม่เกิน 35%
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 และข้ อ 3.13.2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20%
หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale )
5. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ สูงกว่า
ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับ
(1) 10% หรื อ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตั ้งขึ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale)
หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย ในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในSET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี ้ชวนโครงการ ข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 และข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง ไม่จากัดอัตราส่วน
พื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการหนึ่ง
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของสถาบันการเงินไทย
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
(ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มา บัญชี
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.1400%

1.6050%

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1070%

0.0375%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.2140%
ไม่เกิน 1.2840%
ไม่เกิน 1.07%

0.1510%
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

ไม่เกิน 3.7450%
1.7935%
หมายเหตุ 1.ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ
2.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เมือ่ มีการ
สัง่ ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(เก็บเข้ ากองทุน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

คาอธิบายเพิ่มเติม :
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เรี ยกเก็บเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามทีก่ องทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ [RMF for PVD] :
ผู้ลงทุน ที่ โอนเงิ น ลงทุ น จากกองทุ น สารองเลี ย้ งชี พ ตามเงื่ อ นไขที่ สานัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด หรื อ เงิ น ดัง กล่ า วข้ า งต้ น พร้ อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น
1. การขายหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
1) ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
2) ผู้ลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจากกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
3) บริษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 2 และได้ รับการโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพตามเงื่อนไขที่กาหนดครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อ
ขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากบริ ษัทจัดการได้ รับเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนในกรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
5) เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้ รับการโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแล้ ว ผู้ลงทุนจะเพิก
ถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
6) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ใน
ส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยพลัน
2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนด
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการขายคืนหน่วย
ลงทุนสาหรับ RMF for PVD ทังหมด
้
ที่ผ้ ลู งทุนถืออยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้ น กรณีที่เงินดังกล่ าวครบเงื่อนไข
ในการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่กรมสรรพากรกาหนด จึงสามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนได้
3) หลังจากบริษัทจัดการได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
5) บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทัง้ หมดที่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุนได้ มีคาสั่งขายคืนไว้ และจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
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ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
6) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อหน่วยลงทุนจานวนนัน้
7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบี ยนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ใน
ส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุรวม
9) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามข้ อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด
ที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยพลัน
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึ่งเป็ น RMF for PVD หรื อการ
โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงือ่ นไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอน
ต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นที่ตั ้งขึ ้นเพื่อรองรับ PVD เท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ / ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิ ธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ภายในเวลาทาการ ถึงเวลา
15.30 น. หากบริษัทจัดการได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลัง 15.30 น. บริษัทจัดการจะทารายการให้ ในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ไ ด้ หากรายการสับเปลี่ยนนันได้
้ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่า
กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้ เพิกถอนได้
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น (RMF for PVD) ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อ
กองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อม
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กับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
3.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ (รับโอน)
ผู้ลงทุนทาได้ โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคาสัง่ รับโอนเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเข้ ากองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)”
พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดย
ระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) เป็ นราคาขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ วันที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดให้ เป็ นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า จะไม่เกิน 5 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่ผ้ ลู งทุนได้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้ นทาง
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่รายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรั บรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)จากบริษัทจัดการอื่น มายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการ (โอนเข้ า) สาหรับ RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนต้ นทางซึง่ เป็ นผู้ลงทุนที่เข้ าเงื่อนไขการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นเท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
3.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิ ดให้ บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF for PVD) ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก)
ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริการโอนออกดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรื อประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การโอนออกดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดในใบคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท
จัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน ในกรณีที่ผ้ ู
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ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน หรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
บริ ษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามที่ระบุในคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั
รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวมซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่ างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การ
จัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก) บริษัท
จัดการจะเปิ ดให้ เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งเป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนที่เข้ าเงื่อนไขการโอนเงิน
ลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะกรณีที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สาหรับ RMF for PVD ทังหมดที
้
่ผ้ ลู งทุนนันถื
้ ออยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ยกเว้ น กรณีเงินดังกล่าวครบเงื่อนไขในการ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุน สารองเลี ้ยงชีพที่กรมสรรพากรกาหนด จึงสามารถทยอยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ การลด
หน่วยลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รั บการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
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