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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
JUMBO 25 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่กองทนุเปิด JUMBO 25 ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามที่ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่มีค าสัง่ไว้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น                
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ              
เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามพันธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชี ้
ชวนฉบบันี ้

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทนุเปิด JUMBO 25 ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”
นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ 
(รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ที่กองทุนเปิด JUMBO 25 เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิใน
การน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิด JUMBO 25 (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนราย
ใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่
นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้
ถือหน่วยกองทนุเปิด JUMBO 25 และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
1.1 ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวม 
 

ชื่อกองทนุ: กองทนุเปิด JUMBO 25 
                        JUMBO 25 Fund    
                        (ชื่อย่อ: JB25) 

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทนุ :  
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์  เกณฑ์
ดงักล่าวได้พิจารณาถึงมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผล
หรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผลสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตวัของหลกัทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม
(Sector) โดยบริษัทจดัการจะท าการปรับเปล่ียนรายชื่อหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ในวนัท าการแรกของเดือนมีนาคม และวนัท าการ
แรกของเดือนกนัยายน  
 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives)  และตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) แต่อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด    

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ 
1. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สงูสดุ 

100 อนัดบัแรก โดยค านวณจากค่าเฉล่ียมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดรายวนั โดยใช้ราคาปิด ณ สิน้วนัที่ปรากฏบนกระดาน
หลกัย้อนหลงั 1 เดือน โดยนบัจากวนัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ และวนัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนสิงหาคม ทัง้นี ้หากหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวันย้อนหลังต ่ากว่า 1 เดือน ให้ใช้ค่าเฉล่ียของมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดนบัจากวนัแรกที่เข้าท าการซือ้ขายจนถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมใน
การค านวณ 

2. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือประกาศจ่ายเงินปันผล ในช่วง 1 ปีปฏิทิน
ก่อนวันท าการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ โดยนับจากวันท าการแรกของเดือนมีนาคมปีก่อนหน้าถึงวันท าการสุดท้ายของเดือน
กมุภาพนัธ์ปีปัจจบุนั และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายนปีก่อนหน้าถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนสิงหาคมปีปัจจบุนั 

3. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ต ่ากว่า 20% โดยใช้ข้อมลู Free Float 
ได้จาก Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ และวนัท าการ
สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเป็นเกณฑ์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเลิกประกาศข้อมลู Free Float ให้ใช้
ข้อมลูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทดแทน เช่น Settrade หรือ SET SMART เป็นต้น 
4. เป็นบริษัทท่ีไม่อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินงาน 



- 5 - 
 

หนังสื อชี ช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  (Q&A)กองทุน เ ปิด  JUMB O 25   
 

หุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิที่ผ่านหลกัเกณฑ์การคดัเลือกทัง้ 4 ข้อข้างต้นจะถกูจดัล าดบัอีกครัง้โดยเรียงล าดบัจากหลกัทรัพย์
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดก่อน จากนัน้จะท าการพิจารณาหลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คัดเลือก
หลกัทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัเกิน 3 หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ตัง้แต่ล าดบัท่ี 4 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Sector) เดียวกนัจะถกูคดัออกจากรายชื่อหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนและป้องกนัการ
กระจกุตวัของกลุ่มอตุสาหกรรม (Sector) 

5. กองทุนจะเข้าลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกข้างต้น 25 ตวัแรกเรียงล าดบัตามมลูค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่เหลือจะน ามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการชื่อส ารอง ซึ่งเตรียมไว้ในกรณีที่อาจมีบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ใน 25 ล าดับแรก        
ขอเพิกถอนตวัเองหรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนก่อนวนัปรับรายชื่อหลกัทรัพย์ 

6. ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์และความถ่ีในการปรับรายชื่อหลกัทรัพย์
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนัท าให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่เป็นหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมกบัการ
ลงทุนอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวขาดคุณสมบตัิของการลงทุนที่ดี มีการกระจาย
ความเส่ียงไม่เพียงพอ เช่น เกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ได้ครบ 25 บริษัท หรือมี
หลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลูค่าตลาดสงูจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะแจ้ง
รายละเอียดของการปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่ต ่ากว่า 3 วนัท าการ 

7. ภายใน 10 วนัท าการถัดจากวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามรายชื่อหลกัทรัพย์ใหม่ที่ได้รับกา รคดัเลือกนัน้ 
กองทนุอาจมีการถือครองหลกัทรัพย์ในช่วงดงักล่าวได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 25 ตวัได้ 

 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้สดัส่วนการลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือ หุ้นบริุมสิทธิของ
แต่ละบริษัทใกล้เคียงกบัสดัส่วนมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนัน้ ๆ  เมื่อเทียบกบัผลรวมของมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดของทัง้ 25 บริษัท ณ วนัท่ีลงทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทใดบริษทัหนึง่
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านวณสดัส่วนการลงทนุโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิ ณ วนัท า
การก่อนหน้าวนัที่ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณสดัส่วนการลงทุน และบริษัทจดัการอาจท าการปรับสัดส่วนการลงทุนเฉพาะใน
กรณีที่จ าเป็น เช่น เพื่อการส่งค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย์เป็น Round Lot หรืออาจใช้วิธี Optimization ในกรณีที่หลักทรัพย์บางตวัมี
สภาพคล่องต ่าในช่วงก่อนและหลงัวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 

กำรปรับรำยชื่อหลักทรัพย์ 
บริษัทจัดการจะท าการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้หลักเกณฑ์การคดัเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น โดยจะเร่ิมลงทนุในรายชื่อหลกัทรัพย์ใหม่ในวนัท าการแรกของเดือนมีนาคม และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายน 

1.2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
1.2.1    การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : 
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1.3 ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคา
ของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูค่า
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึ่งก าไรที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับ : 
นกัลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงของการลงทนุในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทนุในระยะยาว 
 
ควรลงทนุในระยะเวลา : 
เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควร
ลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะต้องค านงึถงึระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ 
ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 
 
1.5 จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 5,000 ล้านบาท 
1.5.1   ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ15 ของ

จ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กนิ 750 ล้านบาท Green shoe) 
1.5.2   หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวน

เงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจด าเนินการจดทะเบยีน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

1.5.3   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิม่จ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่การเพิม่จ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
1.6 รอบบัญชขีองกองทนุ  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 30 เดือน มิถนุายน 
 
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุน  
กองทนุนีม้ีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยูม่ีการ
เปล่ียนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึง่ในชว่งตลาดขาลง กองทนุอาจให้ผลตอบแทนต ่ากว่า
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กองทนุหุ้นอื่นๆ ท่ีอาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท่ีกองทนุลงทนุ ก็มีผลกระทบเช่นกนั 
 
1.8. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
1.8.1 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 10 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผ่อนผนั
ดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีตดิต่อทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบ
โดยพลนั 
 
(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐาน
การได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็
ได้  
 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หนว่ยลงทนุวนัอื่น และมี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษทัจดัการจะต้องช าระเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่   ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป 
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1.9 กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้ 

1.9.1   ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

1.9.2   ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

1.9.3   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ง ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุส่วนบคุคล  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนั
นบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จำกช่องทำงดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.10.2   โทรติดต่อสอบถามที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.10.3  สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
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1.11 ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จำกช่องทำงดังนี ้

1.11.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

1.12 ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงโครงกำรและข้อผูกพนัได้จำกช่องทำง https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-
funds/funddetails?fundcode=TB6 

 

2. ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
2.1 การลงทุนในกองทุนตราสารทุนโดยทั่วไปมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้ความเส่ียงหลักของกองทุนเปิด 
JUMBO 25 มี 4 ประเภท ดงันี ้

 
2.1.1 ควำมเสี่ยงของตลำด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลงในชว่ง
ระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง การคาดการณ์ของนกัลงทุน 
ฯลฯ ปกติแล้ว ตลาดหุ้ นมักจะขึน้ลงเป็นวัฏจักร  (Cycle) คล้ายคลึงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull 
Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผนัผวนในระหว่างช่วง 
 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 มีนโยบายที่จะให้น า้หนกัการลงทนุไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อราคาหุ้นใน
ตลาดที่กองทนุถืออยู่มีการเปล่ียนแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึง่ในช่วงตลาดขาลง กองทนุอาจให้ผลตอบแทนต ่า
กว่ากองทนุหุ้นอื่นๆ ท่ีอาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ 

 
2.1.2 ควำมเสี่ยงของตรำสำรทุน  หุ้นเป็นตราสารทุนซึ่งมีความเส่ียงสงูกว่าตราสารหนี ้ ทัง้นี ้เนื่องจากล าดบัชัน้ของการรับช าระ
ทรัพย์สินของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิดกิจการอยู่หลงัผู้ ถือตราสารหนีทุ้กประเภท การลงทุนในหุ้นจึงมีความเส่ียงเช่นเดียวกับการ
เป็นเจ้าของกิจการที่อาจขาดทุนหรือท าก าไรได้มากน้อยในแต่ละปี  หรืออาจขาดทุนมากจนมีความจ าเป็นต้องปิดกิจการก็เป็นได้   
ควบคู่ไปกับความเส่ียงที่สงูกว่า ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นจะสงูกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ 
และมีความผนัผวนสงูกว่ามากเช่นเดียวกบัราคาหุ้นโดยทัว่ไป 
 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 จะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 
บริษัทแรกที่เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ โดยพิจารณามลูค่า การจ่ายเงินปันผล และสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ โดย
บริษัทจดัการจะปรับเปล่ียนหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้  

 

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=TB6
https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=TB6
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2.1.3 ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  หรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในของบริษัท  ท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะขาดทุน ซึ่งจะส่งผลท าให้มูลค่าของ
หลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต ่าลง 
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : 
กองทุนเปิด JUMBO 25 มีการลงทุนในหลกัทรัพย์ 25 บริษัท และจะลงทนุในแต่ละกลุ่มธุรกิจไม่เกินกลุ่มธุรกิจละ 3 บริษัท ถือเป็น
การกระจายความเส่ียงทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 

2.1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเส่ียงจากการที่ตราสารที่กองทุนลงทุนไม่มีสภาพ
คล่องเพียงพอ  ท าให้กองทนุไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารในปริมาณมากๆในช่วงเวลาหรือราคาที่ต้องการ    
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง : 
กองทุนเปิด JUMBO 25 จะท าการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float อย่างน้อย 20% ถือเป็นการพิจารณา
การลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่อง ท าให้สามารถลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องได้ 

 

3. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน  (Liquidity Management Tools)  
ดงันี ้

3.1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จา่ย  
3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่องไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
ระดบัมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และ / 
หรือ ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุไม่เกินกวา่ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
บริษัทจดัการจะพจิารณาเรียกเกบ็ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
อตัรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถงึระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ
หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บจริงได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัรา
สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และหรือระยะเวลาการ
ถือครองหนว่ยลงทนุท่ีจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมนีไ้ด้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากว่ามลูค่าการขายคืนหรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออก และ/หรือ ไม่เกนิกว่าระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
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ส่วนข้อมลูกองทนุรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกตา่งกนัตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3) ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการถือครองหลกัทรัพย์  
4) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
5) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
6) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
โดยบริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้าม)ี หรือการเพิ่มคา่ธรรมเนยีม
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้าม)ี และสามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนี ้
ไม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อยา่งใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออกที่ หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
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โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั ซึง่จะด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.1.2 การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ 
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั  
• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
2. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอื
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัรา
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สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ 
ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็คา่
ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เกินกวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยล
ทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  
 
3.1.3 คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
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ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยบริษัทจัดการ
จะค านงึถงึปัจจยัที่เก่ียวข้องที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมเ่ปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการ
หรือตดัสินใจไปแล้วทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาก าหนดอตัราการเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมข้ีอก าหนด
เพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
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• บริษัทจดัการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้ 
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้ามากกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียนออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้าน้อยกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน ออก  
ทัง้บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนั  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ ADLs บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนจากการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็น
ส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
3.2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
3.2.1 ระยะเวลาทีต้่องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูคา่ขัน้ต า่ ตัง้แต่ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ จะต้องแจ้งบริษทั
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลาสงูสดุไมเ่กิน 3 วนัท าการ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ (Notice period) ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถงึแจ้งมลูคา่การไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเรียกเก็บ
จริงได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออืน่ ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไมเ่พียงพอ
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ในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทนุ ซึง่อาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Liquidity 
Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นวา่ต้องชดเชยต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่
เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับ
ช าระคา่ขายหลกัทรัพย์ไม่ทนัหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบั
เคร่ืองมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนดัช าระหนี ้หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกบั
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของ
กองทนุ และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้หน่วยลงทนุท่ียงัคงอยู่ในกองทนุเป็นส าคญั  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี่ท าให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัท่ีท ารายการด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ร่วมกบั
เคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เคร่ืองมืออื่น ๆ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice 
period) รวมถึงการเปล่ียนแปลงมลูค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่เกิน Notice period สงูสดุที่
ก าหนดไว้ในโครงการและไม่ต า่กว่ามลูคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมและเว็บไซด์ของบริษทัจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ notice period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ notice period บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือ เป็นไปตามดลุพินิจ
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ของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
3.2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต า่ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไม่เกนิ 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต า่กว่าร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอยีดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่
บริษัทจดัการก าหนด  
• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทยีบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไมม่ีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่เป็นไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีทีก่องทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถงึเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ แต่ไม่ต า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate 
เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค้่างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไมช่กัช้า  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวา่สภาพคล่องของกองทนุ
จะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกดิจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมกีารไถ่ถอนมากกวา่ Redemption 
Gate ที่ก าหนดไว้  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการ
ให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนนิการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก 
เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไป
ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อ
กองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.3 การก าหนดวิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม มีการลงทนุโดยมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการค านวณมลูค่า หน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูคา่ทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีได้บนัทึกมลูค่าดงักลา่วเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ได้ 
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3.4. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า โดยตดิประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่
วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึง่เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 

4.สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
4.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้นแต่เป็น
กรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
4.2 ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มวา่อาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี) 
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4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
 - ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมกบัค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบยีนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนั
ท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วย
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพือ่ประโยชน์กบั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึ
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึง่ตดิต่อหรือรับ
ข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กอง
ทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้
ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการโอนเปล่ียน
มือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น 
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4.4 การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

4.4.2   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

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

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

 
4.7 ภมูิล าเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิที่อยู่ของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิการของกองทุนรวม 

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

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยางค ์               รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์  เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา  อิบรานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา  ตณัฑ์ชาญชวีิน รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง  เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายจดัการลงทนุ 
 
5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 
1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi           รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส์   ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi         ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
3.  คณุวิศิษฐ์       ชื่นรัตนกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
4.  คณุพชัราภา   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารทนุ  
5.  คณุสมิทธ์       ศกัดิ์ก าจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผู้จดัการกองทนุ ตราสารทนุ                      
6.  คณุดาราวรรณ  ประกายทิพย์     Ms. Darawan Prakaitip                  ผู้จดัการกองทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดัการกองทนุอาวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 
                                                                                                            ต่างประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga             รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
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5.3 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทนุ ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทนุดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำยธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

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

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

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดกำร  ติ ดตำม
ภำวะตลำดเงิน ตลำดตรำ
สำรหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบกำรวิ เครำะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต ำม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
บริหำรกำรลงทุน  ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

น.ส.ดำรำวรรณ ประกำยทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำรลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกัด 
หัวหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พำณิชย์ จ ำกัด ผู้ ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

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

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด (มหำชน)นักวิเครำะห์กำร
ลงทุน ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
 
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกัด นักวิเครำะห์อำวุโส 
 
- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ำกัด นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ 

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

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

ติดตำมภำวะตลำดเงิน 
ต ล ำ ด ทุ น  แ ล ะ ต ล ำ ด
อสังหำริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ตำมกรอบกำรลง ทุน ท่ี
ก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ำหน้ำ
วิเครำะห์สินเช่ืออำวุโส 

นำยวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์  
 
- 2532  ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ    
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส  
 
- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต  จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดกำร ติดตำม
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดเงิน ตลำดตรำสำร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ เพื่อ
ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหำรกำรลงทุน ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

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

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

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

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ - ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต ผู้ ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
 
- 2546 - 2562 กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรตรำสำรหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ำยตรำสำรหนีแ้ละ
ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดกำรกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

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

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

นำงสำววิภำสิริ  เกษมศุข 
 

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

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

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

 
- เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์กำรลงทุน
อำวุโส บลจ.ธนชำต 

นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

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

 
- ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรธนำคำร
กรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้

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

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

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

 
- Institutional Sale Trinity securities 

 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 

ผู้จัดกำรกองทุน                 
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำยวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญำโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
- 2564 -2565ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.
ธนชำต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

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

 

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

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

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

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

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยจัดกำรกำรลงทุน
ตรำสำรทุน 
 
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 

 
เชำวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญำโท M.Sc. in Financial 

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

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

ผู้จัดกำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

 
5.4 รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บริษัทจดัการ  แตง่ตัง้ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523  
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นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 
5.5 รำยชื่อผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 

6. ข้อมูลอื่น ๆ 

 
กำรซือ้ขำยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและกำรโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 
6.1 ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2 ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
6.5 วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 
 
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง   
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง  สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง  (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน            

เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกองทนุ  

บุคคลธรรมดำ 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
       ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เงื่อนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                 2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าวได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็น
การเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน   
 

กำรซือ้หน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                              มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   

ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์ 
ค่าใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์    0.10%*** ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
  

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

*** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/
หรือ ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติด
ประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด 

 
          วธีิกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง   หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน  ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน  และค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่ว ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 
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2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด JUMBO 25 ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุท่ีได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวหรือส าเนา
หลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบ
อื่นใด ท่ีสามารถให้บริการได้ ทัง้นีผู้้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

  

ช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน ระหว่ำงวันท ำกำร 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีมิใช่
ธนาคารพาณิชย์ 

ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  

หรือตามเวลาท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริง   ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

3.  เจ้าหน้าท่ีศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ  
     (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหต ุ    *    ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
          กรณีช ำระด้วยเงนิสด  (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 

กรณีช ำระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจดักำร 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิด JUMBO 25”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง   โดย..................(ระบุชื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด  

 

   ซือ้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้
บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรับใช้บริการดงักล่าว
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แล้ว สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้
สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านท่ี
ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตัิจน
ครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จ
สมบรูณ์ 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกั
บญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหาร
ไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้        
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อ
ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้
ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่
เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์ 
 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

     ซือ้ผ่ำนค ำสั่งซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อม
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการ
เปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของงวด
ดงักล่าว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ ใน
กรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้
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เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 
สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลักฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

   ซือ้ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามใน
หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องมีบัญชีหกัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ สั่งซือ้ที่ได้แจ้งไว้กับ
เจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
ผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด JUMBO 25 ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถน า
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.อีสท์สปริง 
 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท า
การส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีก้ับ
บริษัทไม่ได้  
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

  **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
   การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้  

กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริง   
3.     ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่ศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1 บาท ขึน้ไป* 
 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                                 มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
                                                                                                      ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัค่าใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์ 
ค่าใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์                                       0.10%*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/
หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อน
วนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั กอ่นวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยตดิประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

 

           ขำยคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 
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   ขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง **  โดยสามารถ
ขายเป็นจ านวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆ ที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต  

 

     ขำยผ่ำนค ำสั่งขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
ค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ใน
กรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลา
ในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 
2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมลูของนายทะเบียน 
 

   ขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถงึเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มลูค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวธีิที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 โอนเงนิเข้ำบัญชีเงนิฝำกของธนำคำรทหำรไทยธนชำต  
บลจ.อีสท์สปริง จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 น ำเช็คเข้ำบัญชีเงนิฝำกที่ธนำคำรอื่น   
บลจ.อีสท์สปริง จะน าเชค็ค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเชค็เข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 2 วนัท าการนบัถดั
จากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนนิการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

 

  รับเช็คทำงไปรษณีย์   
บลจ.อีสท์สปริง จะออกเชค็ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเชค็ให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน 4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 

  โอนเงนิด้วยวิธีบำทเน็ต   
              ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเนต็ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ใน

ใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่ศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง  โทร. 1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน บลจ.อีสท์สปริง   
หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 
อีกกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ตามตารางข้างล่างนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศดงักล่าวเพิ่มเติม  โดยสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ดงันี ้
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1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสท์สปริง   
3. ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่ศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชบีคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 
มลูค่าขัน้ต ่าในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                              1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   

  ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                          มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   ณ 

สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
ค่าใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์                    0.10%*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
                                                                                                        (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

 
หมายเหตุ     *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  ทิง้และ

ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดย
ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่
เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ   ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดย
ติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 
 

          สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุือ่กองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง 
และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 
 

          สับเปลี่ยนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการ
ดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยสบัเปล่ียนเป็น
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จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวน
ครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆท่ีบริษทัจดัการจะแจ้งในอนาคต 

 

   สับเปลี่ยนผ่ำนค ำสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัท
จดัการ 

ในการสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่
สบัเปล่ียนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัที่ให้ท ารายการสบัเปล่ียนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์หรือของ
เดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการท ารายการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ระบวุ่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท า
การก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจัดการ  

ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการรับค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท
จดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลู
ในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค า
ขอยกเลิก  

  สับเปลี่ยนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และไม่
เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถงึเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์
สปริง   
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม             
 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             

     **  กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้

• กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมบำงกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ตำมตำรำง

ดังนี ้

กองทุนเปิดทหำรไทย รำคำในกำร
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

รำคำในกำร
สับเปลี่ยนเข้ำ** 

ณ วัน กองทุนต้นทำง กองทุนปลำยทำง 

JUMBO 25 

ธนรัฐ, ธนบดี,ธนบดี RMF,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T T + 1 
ธนวฒัน์,  

SET50, SET50 ปันผล, 
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,  

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
 จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั  
เฟล็กซิเบิล้, 

ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF , 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF 

T T 

Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล,  
World Equity Index,  

Emerging Markets Equity, Emerging Active Equity,  
US500 Equity, Global Quality Growth, 
 China Equity Index, China Opportunity , 

Japan Active Equity, 
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์, ออยล์ฟันด์,  

Global Bond RMF, US500 RMF, 
 โกลด์ สิงคโปร์ RMF 

T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,         
ธนวฒัน์,                    

 SET50, SET50 ปันผล, 
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                     

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,           
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF 

JUMBO 25 T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF JUMBO 25 T T+2 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ JUMBO 25 T T+3 

China Equity Index               JUMBO 25 T* T*  
Global Income,  

Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล 
World Equity Index,   

Emerging Markets Equity,  
US500 Equity,  

โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์,   
ออยล์ฟันด์             

JUMBO 25 T* T* + 1 
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Global Quality Growth,  
Emerging Active Equity, 

 China Opportunity , 
Japan Active Equity 

JUMBO 25 T* T* + 2 

หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
                ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)                  T*       = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                            T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ               T*+2   = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย    
 
 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำกำรเปิดบัญชี
กองทุนปลำยทำงก่อน  
 
โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักกำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ทัง้นี ้กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำจะ
ใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำร*ก่อนหน้ำวันรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง เว้นแต่วันท ำกำร
ดังกล่ำวเป็นหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุนปลำยทำง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันที่เป็น
วันท ำกำรซือ้ขำย**ของกองทุนปลำยทำงที่ ถึงเร็วที่ สุด  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 
(รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัท
จดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
หมำยเหตุ :  
*  พิจำรณำเฉพำะวนัท ำกำรตำมปกตขิองบริษทัจดักำร  โดยไม่พิจำรณำวันหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุนต่ำงประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทุนหลกัที่กองทนุต้นทำงเข้ำลงทุน) 
** วนัที่ตำมปฏิทนิที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกตขิองทัง้บริษทัจัดกำรและของกองทุนหลกั หรือตำมที่บริษทัจดักำรประกำศ
ก ำหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วนยลงทนุเข้าดงักล่าวข้างต้น โดยไมเ่กิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการกองทนุต้นทาง 
 

กำรจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้ถัดไป 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามหวัข้อค าถาม “กรณีใดที่
บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหนว่ยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” หรือตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือเร่ืองการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศก าหนด 
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2) ขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายใน
วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
 
3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเตม็จ านวน หารด้วยราคาขายต่อ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน จ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และใช้ผลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่
จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจ านวนเงนิ
ที่ได้รับช าระเข้าบญัชเีป็นเกณฑ์  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินจิของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึก
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่รับการจดัสรร พร้อม
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
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ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลูค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้
ลงทนุดงักล่าวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท  
 
ค) ในการซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ 
และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหรือรับซือ้คืน 
ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหรือวันที่รำยกำรสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
 

1) กรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ 

ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท า

การถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

2) กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยุดท าการซือ้
ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กับ   
 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

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

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
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- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) หากการสบัเปล่ียนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปี
นัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  
 

- การหยดุรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อกองทนุ  

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ตามปกติ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือ
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสทิธิในเร่ือง  

1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถิน่
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ           
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีส าคญัใน
สองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุ
กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)   มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)   
จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
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(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคย
ให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า      
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุ
ไว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตรำส่วนกำรลงทนุ                 

(%ของNAV) 

อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หน่วย property ที่จดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit 
rating อยู่ในระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 
อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  
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อัตรำส่วนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย property   ไม่เกิน 15% 
4. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
7.  total SIP ซึง่ได้แก ่

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)   
7.2 ตราสารหนี ้หรือ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้
ออกตราสารท่ีต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ 
จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ถงึวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 อัตรำตำม
โครงกำร 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 62 – มิ.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 63 – มิ.ย 64 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 64 – มิ.ย 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน  1.0000 0.9495 0.9494 0.9511 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 0.8125 0.8085 0.8082 0.8095 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400 0.0321 0.0321 0.0322 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1094 0.1089 0.1091 0.1094 

    ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0381 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    ภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0099 0.0101 0.0089 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.9594 0.9595 0.9600 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยู่ในคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ 

อัตรำตำมโครงกำร 
เรียกเก็บจริง 

ก.ค. 62 – มิ.ย 63 
เรียกเก็บจริง 

ก.ค. 63 – มิ.ย 64 
เรียกเก็บจริง 

ก.ค. 64 – มิ.ย 65 
ตามทีจ่่ายจริง 0.02 

(1,312,376.80 บาท) 
0.04 

(1,805,395.22 บาท) 
0.05 

(1,917,472.67 บาท) 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทนุ) 
 

 อัตรำตำมโครงกำร  เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 62 – มิ.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 63 – มิ.ย 64 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 64 – มิ.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.3 0.10 0.10 0.10 
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ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แต่ไม่
เกิน 1,000 บาทต่อ

ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท แต่
ไม่เกิน 1,000 บาท

ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แต่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อครัง้) 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 38.94% 

ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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สรุปข้อมูลกำรลงทุน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) พันธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลัง พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 0.00 0.00%

พันธบตัรรัฐวสิาหกิจ

(ข) ตราสารทีมี่กฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีมี่อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารทีมี่อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารทีไ่มไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทนุ 3,878,588,035.70 99.00%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73%

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% of NAV

กองทุนเปิด JUMBO 25

รายงานสรุปเงนิลงทุน
ณ วันที่  30 มิถุนายน  2565
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จ านวนเงนิต้นและ

จ านวนหุ้น/หน่วย

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 287,854,023.92 7.35%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 53,968,140.13 1.38%

รวมเงินฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73%
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค 27.22%
บมจ. ปตท. 14,163,300 481,552,200.00 12.29%
บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 1,968,636 313,997,442.00 8.02%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 5,818,020 270,537,930.00 6.91%

ธนาคาร 12.15%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,174,900 176,822,450.00 4.51%
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 1,669,600 173,638,400.00 4.43%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 946,500 125,884,500.00 3.21%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 12.04%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1,474,800 286,848,600.00 7.32%
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 1,590,100 108,921,850.00 2.78%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 16,546,000 76,111,600.00 1.94%

พาณิชย์ 11.60%
บมจ. ซีพี ออลล์ 4,454,400 267,264,000.00 6.82%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 2,990,500 104,667,500.00 2.67%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 6,521,201 82,819,252.70 2.11%

การแพทย์ 6.83%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 7,880,300 197,007,500.00 5.03%
บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 394,200 70,561,800.00 1.80%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.71%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,225,400 135,749,400.00 3.47%
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 15,868,000 77,435,840.00 1.98%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 5,925,400 49,477,090.00 1.26%

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 5.94%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 2,784,000 130,848,000.00 3.34%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 2,235,822 101,729,901.00 2.60%

วัสดุก่อสร้าง 5.68%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 595,000 222,530,000.00 5.68%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 3.12%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 7,579,300 66,318,875.00 1.69%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 6,529,300 55,825,515.00 1.43%

บรรจุภัณฑ์ 3.02%
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 2,128,700 118,142,850.00 3.02%

อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.83%

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)
% of NAV

กองทุนเปิด JUMBO 25

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2565
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จ านวนเงนิต้นและ

จ านวนหุ้น/หน่วย

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 4,270,040 111,021,040.00 2.83%
เงินทุนและหลักทรัพย์ 1.86%
บมจ. บัตรกรุงไทย 1,278,500 72,874,500.00 1.86%

รวมหุ้นสามัญ 3,878,588,035.70 99.00%
ทรัพย์สินอ่ืน 7,224,372.58 0.18%
หนี้สินอ่ืน -310,188,318.30 -7.91%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,917,446,254.03 100.00%
จ านวนหน่วยลงทุน 102,420,248.44
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 38.2487

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)
% of NAV
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,220,410,199.75 107.73%
เงินฝากธนาคาร 341,822,164.05 8.73%
หุ้นสามญั 3,878,588,035.70 99.00%

พลังงานและสาธารณูปโภค 1,066,087,572.00 27.22%
ธนาคาร 476,345,350.00 12.15%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 471,882,050.00 12.04%
พาณิชย์ 454,750,752.70 11.60%
การแพทย์ 267,569,300.00 6.83%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 262,662,330.00 6.71%
ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 232,577,901.00 5.94%
วัสดุก่อสร้าง 222,530,000.00 5.68%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 122,144,390.00 3.12%
บรรจุภัณฑ์ 118,142,850.00 3.02%
อาหารและเคร่ืองด่ืม 111,021,040.00 2.83%
เงินทุนและหลักทรัพย์ 72,874,500.00 1.86%

อ่ืนๆ -302,963,945.72 -7.73%
ทรัพย์สินอ่ืน 7,224,372.58 0.18%
หนี้สินอ่ืน -310,188,318.30 -7.91%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,917,446,254.03 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)
% of NAV

กองทุนเปิด JUMBO 25

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่  30 มิถุนายน  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

งวดปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 63 28 มิ.ย. 62 29 มิ.ย. 61

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หนว่ย) 38.2487 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทนุระหว่างงวดปี -0.67% +6.12% -21.71% +10.53% +11.46%

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +2.38% +10.16% -20.39% +12.75% +8.83%

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 4,209                        6,611                    7,790                    5,907                    3,203                        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้งวด (ล้านบาท) 3,917                        4,209                    6,611                    7,790                    5,907                        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 4,116                        4,992                    7,120                    7,206                    4,564                        

มลูคา่ซือ้ขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -274 -2,386 +619 +1,173 +2,439

อตัราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.10% 0.33% 0.18% 0.17% 0.21%

* เป็นสดัส่วนของมลูคา่ขายคืนและสบัเปลี่ยนออกตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ย

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25         ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน

ร้อยละต่อปี (31 มี.ค. 65) (30 ธ.ค. 64) (30 มิ.ย. 64) (28 มิ.ย. 62) (9 ก.ย. 47)

กองทนุเปิด JUMBO 25 -5.81% -2.39% -0.67% -6.25% +7.80%

เกณฑ์มาตรฐาน ** -6.17% -2.53% +2.38% -3.58% +8.15%

หมายเหต ุ: การวัดผลการด าเนินงานของกองทนุได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) 

                  ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

                  ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
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ข้อมูลท่ีน่ำสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทนุเปิด JUMBO 25  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565  

 
มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ถือ 44.00% (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ 
website ของ บลจ.ที่ http://www.eastspring.co.th  ) 
 
2. ท่ำนสำมำรถซือ้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนของกองทนุนีไ้ด้อย่ำงไร 
   การซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอยีดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอยีดของ
กรมธรรม์ได้ที่บริษัทอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอลชวัรันส์ จ ากดั โทร. 0-2638-7400 โทรสาร 0-2634-8053                                        
E-mail: th.investmentlink@aia.com 

 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทนุมีสิทธิที่แตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทนุปกตทิี่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียวอย่ำงไร 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เชน่  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุ
ใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุไมม่ีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการท า

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ 
และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตดัสินใจในการลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรือ
การรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

mailto:marketing@tmbam.com
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุ เป็นต้น 

10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทั่วไป  เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริษัทจัดการ  และ การได้รับ
ข้อมลูกองทนุอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
จะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่  ฯลฯ  ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชวีิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทน
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการ
ยืนยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่งก าหนด 

11. นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้อง
ศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค ำเตือนและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ทัง้นี  ้ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง  (ประเทศไทย) จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เ ก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”  
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง  (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ บลจ.
อีสท์สปริง  ” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุน
รวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   5 ตลุาคม 2565 
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