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ชื่ อกองทุน (ภำษำอังกฤษ)

: Thanachart Eastspring China A Retirement Mutual Fund

ชื่ อย่อ

: T-ES-ChinaA-RMF

ประเภท

: กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund
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วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม

: 22 ตุลาคม 2563

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

: 3 พฤศจิกายน 2563
ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม

1.

•

ประเภทโครงกำร
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด)
ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund

2.

นโยบำยกำรลงทุน

•
•
•

กองทุ น จะเน้นลงทุน ในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพี ย งกองเดี ยว คื อ กองทุ น UBS (Lux) IS - China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่ วยลงทุนชนิ ด Class I-A2-acc ซึ่ งเป็ น Class ที่ เสนอขายผูล้ งทุนสถาบัน ไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน กองทุนหลัก
มีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่มีภูมิลาเนา หรื อมีธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศจีน
จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดย
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริ ษทั จัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรื อลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความ
ข้อมูลกองทุนรวม
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เสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยูใ่ นรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น
กรณี ที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่ วน อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที่นอ้ ย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ ยงในกรณี ที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี้ ที่ ไม่ ไ ด้รับ การจัด อันดับ ความน่ า เชื่ อถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์หรื อ
ทรั พย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เงื่อนไข/ข้อจากัดอื่น
1.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลย
พินิจของบริ ษทั จัดการ ในกรณี ที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป หรื ออาจสื บเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้น และ/หรื อได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้น และ/
หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรื อในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าการลงทุน
ในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณี ที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ า กว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่ มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี นัยสาคัญหรื อติ ดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อ
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี้ วดั (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสื อชี้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนในฐานะ
ผูล้ งทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรื อบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนการ
ส่ งคาสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ รวมถึงขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้ อขายใน
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กองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม
ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วจะไม่ ข ัด กับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น และค านึ ง ถึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
2.

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และไม่นามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรื อ
ในช่วงที่ผลู ้ งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทาการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู ้ งทุนเป็ นสาคัญ

3.

ในกรณี ที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทย
สามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่ วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) บริ ษทั จัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศ
กองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และ
บริ ษทั เห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นประโยชน์ของผู ้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่
สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมีแนวทางให้ดาเนินการได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณี ใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุน
หลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนิ นการเลิกกองทุน โดยจะดาเนิ นการจาหน่ ายหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องของ
กองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4.

ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
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(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(กองทุนหลัก)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใด
ติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น
บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1

แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดาเนินการโดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทั้งนี้ แนวทางการดาเนิ นการดังกล่าว อาทิ เช่ น บริ ษทั จัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่ อเป็ น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน เป็ นต้น โดยแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนิ นงานที่ ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว

4.2

ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ หรื อเป็ นไปตามที่ประกาศ
กาหนด

4.3

ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริ ษทั จัดการต้องยื่นความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่ อนครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน

4.4

รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ

4.5

เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผูส้ นใจจะลงทุน เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจลงทุนรับรู ้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าวด้วย

5.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคาสั่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่
ถอนหน่วยลงทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิของกองทุนหลัก
ในกรณี น้ ีกองทุนหลักจะทยอยรับคาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่ วน
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ส่งคาสั่งมาโดยคาสั่งดังกล่าวจะได้รับสิ ทธิ ในการจัดสรรก่อนสาหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทารายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทาการ
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3.

Q:
A:

ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จำกเงินลงทุน
1. กาไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หาก
ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซ้ือหน่วยลงทุน
2. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนสามารถนาเงินที่ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มาหักลดหย่อนภาษีได้
และหากปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐกาหนด เงินที่ได้รับจากการไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะได้รับ
ยกเว้นภาษีท้งั จานวน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี)
ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีกำรแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด
จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 2,500 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริ ษทั จัดการอาจเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริ ษทั
จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของ
โครงการ (greenshoe) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า

Q:
A:

•

กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ ำใด
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาวสาหรับเตรี ยมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
นักลงทุนที่ตอ้ งการกระจายการความเสี่ ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ ยง
ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้
ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผูล้ งทุน โดยจะต้องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถ
ลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ ยงที่รับได้จากการลงทุน
ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้

Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ความผันผวนทางด้านราคาของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก)

Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันที่สิ้นสุ ดรอบปี บัญชี คือ 2 เดือนพฤศจิกายน

•

•

•

ข้อมูลกองทุนรวม
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Q:
A:

กองทุนรวมต่ ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนั้น มีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไร ต่ อไปนี้
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็ นกองทุนรวมที่ เสนอขายให้กับผูล้ งทุนต่างๆ ทั้งผูล้ งทุนทั่วไป (retail investors) และผูล้ งทุนสถาบัน (institutional
investors)
ปัจจัยความเสี่ ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
แล้ว และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.ubs.com/funds
ชื่ อกองทุนหลัก

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class

I-A2-acc

ISIN Code

LU1675058645

Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)
ตัวชี้วดั (Benchmark)

UBCIA2A LX Equity
23 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน

USD
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg: MBCN1A
Index)
กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็ นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทน
ผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุน้ สหกรณ์, participation shares, participation
certificates และใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีภูมิลาเนา
หรื อมีธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศจีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน
โดยทรั พ ย์สิน หลักของกองทุ น จะลงทุ น ในหุ้ น A share ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสิ นเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็ นตราสารทุ นที่จดทะเบียนหรื อมี การ
ซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ก ารก ากับ ดู แ ลตามนิ ย ามของ Directive 2004/39/EC of the
European Parliament and of the Council of 21 April 2004
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

อายุกองทุน
ข้อมูลกองทุนรวม
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นโยบายจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน

ไม่มี
ทุกวันทาการ

บริ ษทั จัดการกองทุน
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
(Management Company)
R.C.S. Luxembourg B 154.210
ผูร้ ักษาทรัพย์สินของกองทุน
Northern Trust Global Services SE,
(Custodian Bank)
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers,
(Fund Auditor)
Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ร้อยละ 0.92 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(Management Fee)
หมายเหตุ :
1. ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่ วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้เงินจานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได้ ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนกองทุน UBS (Lux) IS -China A Opportunity

ที่มา FACTSHEET Data as at March 2022
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Q:
A:

ข้ อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
ต้องลงทุนขั้นต่า 1 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุน

สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :
ตัวอย่าง
1.
กรณี บริ ษทั จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ดังนั้น
กรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 0.1 หน่วย
2.

กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก เช่น เรี ยกเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการขายหน่ ว ยลงทุ น ร้ อ ยละ 0.535 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ใช้ เ พื่ อ ค านวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น
ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วยลงทุน
ดังนั้นกรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 0.0994 หน่วย

3.

สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
ในวันสั่งซื้ อวันสุ ดท้าย บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ และไม่รับ
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรื อ ช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถสรุ ปยอดค่าซื้ อหน่วยลงทุนและ
มีหลักฐานจากธนาคารผูร้ ับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นรายการซื้ อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้ นวันทา
การสุ ดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทัว่ ไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนครบ
ตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริ ษทั จัดการสามารถจะปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.

วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน และคาขอใช้บริ การกองทุนรวม
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
คู่มือการลงทุน และคาขอใช้บริ การกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) และสามารถทา
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูล
สาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบที่มีไว้ ณ บริ ษทั จัดการและที่ทาการของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริ ษทั จัดการ
กรณี ที่ผูส้ นใจลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซึ่ งผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง

ข้อมูลกองทุนรวม
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2.

วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชี กองทุนกับบริ ษทั จัดการ จะต้องดาเนินการเปิ ดบัญชี กองทุน พร้อมกับการสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุนในครั้งแรกกับบริ ษทั จัดการก่อน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอใช้บริ การกองทุน
รวม” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และจะต้องลงลายมือชื่อ
ในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารสาคัญประกอบการขอใช้บริ การ หรื อเอกสารอื่น
ใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการ
ซื้ อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่ อของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุน

3.

วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน
3.1 บริ ษทั จัดการ
ผู ้สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ต้อ งสั่ ง ซื้ อ เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ น้อ ยกว่ า มู ล ค่ า ขั้น ต่ า ในการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (ถ้า มี ) โดย
ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่บริ ษทั จัดการ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึง
การทานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่บริ ษทั จัดการได้รับคาสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ังซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะส่ งมอบสาเนา
คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนทางโทรสาร
3.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผู ้สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ต้อ งสั่ ง ซื้ อ เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ น้อ ยกว่ า มู ล ค่ า ขั้น ต่ า ในการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (ถ้า มี ) โดย
ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนสามารถ
ส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสาร
สาคัญแสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนทางโทรสารได้ โดย
หลังจากที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

3.3

ไปรษณี ย ์
(1)

ข้อมูลกองทุนรวม

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถสั่งซื้ อหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจานวนเงินที่
ต้องการสั่งซื้ อแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียด
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ต่างๆ ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้
ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนให้บริ ษทั จัดการ
(2)

4.

ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (เฉพาะส่ วนต้นฉบับสาหรั บการนาส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับ โดย ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนเก็บสาเนาฉบับสาหรับผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน)
ดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการหรื อบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และผูส้ ั่งซื้ อ
ประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสื อ
รั บรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ

3.6

Internet
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถขอใช้บริ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การ วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์ เน็ต ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

3.7

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารในการใช้บริ การคาสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดย
วิ ธีหักบัญ ชี เ งิ น ฝากได้ โดยธนาคารที่ ใ ห้ บ ริ การตามที่ บริ ษทั จัด การกาหนด โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ท าง
อินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
4.1

บริ ษทั จัดการ
ผูส้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถ
เรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ใ นเขตหั ก บัญ ชี เ ดี ย วกัน กับ ที่ ท าการของบริ ษ ัท จัด การ ภายในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ สั่ ง ซื้ อ เท่ า นั้น
รายละเอียดดังนี้
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5

ข้อมูลกองทุนรวม
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โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชาระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย
บริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหนี้กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว และในกรณี ที่การชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ ถูกปฎิเส
ธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้
สั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนินการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
รายละเอียดดังนี้
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชาระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย
บริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อมูลกองทุนรวม
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ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหนี้กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว และในกรณี ที่การชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ ถูกปฎิเส
ธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้
สั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนินการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.3

ไปรษณี ย ์
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ น คาสั่งโอนเงิน หรื อดราฟต์ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร โดยสั่งจ่ายบัญชีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.4

Internet
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ สามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้
บริ การชาระเงินของธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต หรื อคาสั่งหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ

4.5

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รับอนุ มตั ิจากธนาคารให้ใช้บริ การคาสั่งหักบัญชี เงินฝาก สามารถขาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงิน
ฝากได้ โดยธนาคารตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

4.8

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย
วิธีอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้นๆ
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะติ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการ สถานที่ ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริ ษทั จัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ นั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มี
ถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ การบุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริ ษ ัท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จัด ให้ มี ข้ ึ น และด าเนิ นกิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า และ/หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ อ ยู่ภ ายใต้

ข้อมูลกองทุนรวม
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พระราชบัญ ญัติ การปฏิ บัติ การตามความตกลงระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจักรไทยกับ รั ฐ บาลแห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเพื่อความร่ วมมือในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560
เงื่อนไขการรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณี ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนประสงค์จะชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ เช็ค หรื อดราฟต์ ดังกล่าวต้องสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื อนุญาตเป็ นอย่างอื่น
5.

การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้ อและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน
แล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้ อ
ก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการ
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะปิ ดการเสนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนินการปิ ดประกาศแจ้งให้ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนทราบที่บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ วน
จานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้อ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อม
ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

6.

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี ที่ปรากฏเหตุกรณี การ
สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น มี ผ ลให้ จานวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน เกิ น กว่ า จ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ จดทะเบี ยนไว้ต่ อ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั่งซื้ อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ให้แก่ ผูส้ ั่งซื้อ ตามที่อยูท่ ี่ระบุในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

7.

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1)

ข้อมูลกองทุนรวม

กรณี ที่บริ ษทั ยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่า
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(1.1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย หรื อ
(1.2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่ องจากขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย แต่มี
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดต่ากว่า 50,000,000 บาท เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
(2)

ระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะยกเลิกการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม และยุติก ารขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริ ษทั จัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่ อม ตามที่ผลู ้ งทุนซื้อระบุไว้ในคา
ขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในกาหนดดังกล่าวได้อนั เนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่
ครบกาหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผลู ้ งทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรื อสั่งการ
เป็ นอย่างอื่น
8.

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวม” (เฉพาะผู ้
สั่งซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
หรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
พิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้อและ/ หรื อขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผู ้
ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/ หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่แสดงมติเมื่อตรวจนับ
มติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
หรื อกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
(1) กรณี บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(2) กรณี นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
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(จ) หนัง สื อ มอบอ านาจกระท าการ สาหรั บ กรณี ที่ มี การมอบอ านาจให้ ผูอ้ ื่ น กระท าการแทนพร้ อ มสาเนาบัตร
ประชาชนของ ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ อนึ่งหากหนังสื อมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา จะต้อง
ลงนามรับรองโดยผูม้ อบอานาจด้วย
(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
(ช) บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น บอจ.5 หรื อ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
(ซ) บัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนสามารถส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมสาเนาเอกสารแสดงตนที่
รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมของนิ ติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริ ษทั จัดการยอมรั บหรื อกาหนดเพิ่มเติ มในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนทาง
โทรสารด้วย
สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลังIPO) :
1.

บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น. เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มการเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

2.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ และไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านธนาคาร หรื อ ช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถสรุ ปยอดค่าซื้ อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผูร้ ับ
เงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นรายการซื้ อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น

3.

การคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
3.1 กรณี บริ ษทั จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก
ผูล้ งทุนขั้นต่า 1 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทา
การขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขาย
หน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1000 บาทต่อหน่วย ดังนั้นกรณี ที่ลงทุน 1 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 0.0990
หน่วย
3.2
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ตัวอย่าง ผูล้ งทุนซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุน
เท่ากับ 10.1540 บาทต่อหน่ วยลงทุน ดังนั้น กรณี ที่ลงทุน 1 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่ วยลงทุนจานวน
0.0984 หน่วย
รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสื อชี้ ชวน หนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ และคู่มือการลงทุน ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยผูท้ ี่สนใจลงทุนสามารถ
ขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปหรื อหนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คู่มือการลงทุน คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน และคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทาการ และสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทาการขายหน่วย
ลงทุน
กรณี ที่ผสู ้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออมเป็ นครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะแจกจ่ายคูม่ ือการลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น.
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มการเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และสามารถทาการซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้
1.

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อ
(ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม” (เฉพาะ
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนพร้อมชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนทั้งจานวนให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถส่งคาสัง่ ซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อทางโทรสารของบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
สาหรับผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่ อในใบคาขอใช้บริ การกองทุนรวม และ/หรื อแบบฟอร์ มหรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อ
และ/หรื อขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการ และ/หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติ
สาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(2)

ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนสาหรับผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชี กองทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อเอกสาร
แสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู ้
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประเภทนิ ติบุคคล จะต้องแสดงเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิ ติ
บุคคลนั้น เช่น หนังสื อรับรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ และ/หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิติบุคคล
นั้นหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุน สามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนทางโทรสารหรื อโดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ

(3)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ น เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์
หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ ทั้งนี้ การชาระ
เงินด้วยเช็คหรื อดราฟต์ตอ้ งสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อ
สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่รับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน เว้นแต่บริ ษทั
จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการ
อนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับบัญชี ที่รับชาระค่าซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณี ที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในวันทาการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูส้ ั่งซื้อทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการขายหน่วยลงทุนที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในราคาหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้น

ข้อมูลกองทุนรวม

หน้า 17

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

2.

(4)

ในการสั่ ง ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ป็ นธนาคาร หาก
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนยังไม่มีบญ
ั ชี เงิ นฝากกับธนาคาร ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝากกับธนาคาร ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการจะโอนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว

(5)

หลังจากที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน พร้อม
ทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ั่งซื้อแล้ว บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจะส่ งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

(6)

บริ ษทั จัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ส่งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนด้วยราคาขาย
หน่วยลงทุน ในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายหน่วยลงทุน ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์
(1)

(2)

ข้อมูลกองทุนรวม

ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ น
จานวนเงินที่ตอ้ งการสั่งซื้อไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้
ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนให้บริ ษทั จัดการ
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น คาสั่งโอนเงิ น คาสั่งหักบัญชี ธนาคาร หรื อ
ดราฟต์หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ ทั้งนี้การชาระเงินด้วยเช็คหรื อดราฟต์ตอ้ งสามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น โดยสั่งจ่าย
บัญชีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(3)

ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนจะต้องส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสาหรับการนาส่งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรั บ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเก็บสาเนาฉบับสาหรั บผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน) ดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน หรื อหลักฐานการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรื อเอกสารอื่นใด
ที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ

(4)

บริ ษทั จัดการจะดาเนินการขายหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ส่งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางไปรษณี ย ์
ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยราคาขายหน่ วยลงทุน ในวันทาการขายหน่ วยลงทุนถัดจาก
วันที่บริ ษทั จัดการได้รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณี ย ์ และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายหน่วย
ลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้น
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เป็ นเกณฑ์ในการคานวณบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคา
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั จัดการ
เป็ นอย่างอื่น ตามที่บริ ษทั จัดการจะประกาศกาหนดต่อไป
3.

4.

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3.1

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริ การและกาหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม โดยบริ ษทั จัดการ
จะติ ดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนเริ่ มให้บริ การ และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

3.2

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ สามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
ใช้บริ การชาระเงินของธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต หรื อคาสั่งหักบัญชี ธนาคาร ของธนาคารที่บริ ษทั จัดการ
กาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ

3.3

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank)
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใช้บริ การและกาหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม โดยบริ ษทั จัดการ
จะติ ดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนเริ่ มให้บริ การ

วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็ นประจา โดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุน สามารถขอรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา และหนังสื อขอให้หักบัญชีเงินฝาก
หรื อแบบฟอร์ มอื่นใดตามแบบที่ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษทั จัดการ กาหนด ได้ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทาการ และสามารถขอใช้บริ การ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บริ ษทั จัดการและธนาคาร
ผูใ้ ห้บริ การกาหนด ดังนี้
4.1

ข้อมูลกองทุนรวม

ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดและกรอก “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” และ ”หนังสื อขอให้หกั
บัญชีเงินฝาก” หรื อแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบที่ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษทั จัดการกาหนด เพื่อเป็ นการยินยอมให้หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจาที่ยงั ไม่ได้ขอ
ใช้บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนกับ บริ ษทั จัดการ และธนาคารผูใ้ ห้บริ การ) ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และยื่นให้ บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน พร้อมสาเนาสมุดบัญชี เงิน
ฝากที่ประสงค์ให้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากนั้น
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะให้บริ การดังกล่าวแก่ ผูล้ งทุนที่ “หนังสื อขอให้หักบัญชี เงิ นฝาก” หรื อ
แบบฟอร์มอื่นใดตามแบบที่ธนาคารกาหนด ได้รับการอนุมตั ิจากธนาคารแล้วเท่านั้น
4.2

ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องระบุชื่อกองทุนที่ตอ้ งการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา จานวนเงินที่ตอ้ งการสั่งซื้ อในแต่ละครั้ง
ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท กาหนดเวลาในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา และข้อมูลอื่นๆ ใน “คาสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
สิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่
กาหนดไว้ (ถ้ามี)

4.3

บริ ษทั จัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก โดยการชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ที่ไม่สามารถนาฝากเพื่อเรี ยกเก็บเงินได้ในวันที่มีการ
หักบัญชีเงินฝาก และทาให้บญั ชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อดังกล่าวไม่มีเงินเพียงพอที่จะชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนในงวด
การซื้ อหน่ วยลงทุนงวดใด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ จะหักเงินจากบัญชี เงินฝากของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีเงินครบ
ตามที่ระบุไว้ใน “คาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” เท่านั้น และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอ
ในการชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงวดการซื้ อหน่ วย
ลงทุนงวดใด บริ ษทั จัดการ จะไม่ดาเนิ นการหักเงินในบัญชี เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนในงวดนั้นๆ แต่จะทาการหัก
บัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หกั ย้อนหลังสาหรับงวดที่บญั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
มีสิทธิระงับการทารายการซื้ อหน่วยลงทุนในงวดการซื้ อหน่วยลงทุนงวดนั้น โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ผขู ้ อ
ใช้บริ การทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอในการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 2 งวดการซื้ อหน่วยลงทุนติดต่อกัน บริ ษทั จัดการมีสิทธิ ยกเลิกการให้บริ การตามคาขอนี้ได้ทนั ที โดย
ไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้า

4.4

หากผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชี เงินฝากต้องการแก้ไขการหักบัญชี เงินฝาก ผูส้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้ “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” ฉบับเดิม และกรอกรายละเอียดใน “คาสั่งซื้ อ
หน่ วยลงทุนเป็ นประจา” ฉบับใหม่ หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและยื่นให้
บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการหักบัญชี
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะให้บริ การการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนวิธีน้ ีแก่ผลู ้ งทุนที่ “ หนังสื อขอให้หกั บัญชี
เงินฝาก ” หรื อแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบที่ธนาคารกาหนด ได้รับการอนุมตั ิจากธนาคารแล้วเท่านั้น

4.5

คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชี เงินฝากจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้รับเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุน และ บริ ษทั จัดการ หรื อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจัดสรรหน่ วย
ลงทุนได้ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนหรื อขอคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน
หาก บริ ษทั จัดการ ได้หกั บัญชีเงินฝากของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการ เป็ นกรณี
พิเศษ
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทาการบันทึ ก
รายการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว และ
บริ ษทั จัดการ หรื อนายทะเบี ยนจะจัดส่ งหนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน ให้ แก่ ผูส้ ั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นทาง

ข้อมูลกองทุนรวม
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ไปรษณี ย ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วันถัดจากวันสิ้ นเดือนของ
เดือนมิถุนายน และธันวาคม
ทั้งนี้บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
จากหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน(Fund Book) หรื อรู ปแบบอื่นที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การออกและส่ ง
มอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน”
4.6

ในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประสงค์จะบอกเลิ กการใช้บริ การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนหรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นจะต้องบอกกล่ าวเป็ นหนังสื อยกเลิ กหรื อแบบฟอร์ มอื่ นใดตามที่ บริ ษทั จัดการ
กาหนดให้บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยการเลิกใช้บริ การดังกล่าว
จะมี ผลภายใน 30 วัน ภายหลังจาก บริ ษทั จัดการ หรื อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รั บ
หนังสื อยกเลิกหรื อแบบฟอร์มอื่นใดตามที่ บริ ษทั จัดการกาหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว

4.7

บริ ษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ตกลงใช้บริ การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชี เงิน
ฝาก ยอมรับเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” และ/หรื อที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ผูล้ งทุนสามารถเลือกให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ได้ทุกเดือน ทุก 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม) หรื อทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) ในวันทาการใดก็ได้ หรื อตามวันเวลาซื้ อ-ขายที่กาหนดใน
หนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริ ษทั จัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของผู ้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไปโดยระบุใน “ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา”
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการจะมีการเปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรื อเพิม่ เติมวัน เวลา ซื้อ
ขาย เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลดความเสี่ ยงแก่กองทุนโดยรวม
บริ ษทั จัดการ จะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
และ/หรื อประกาศทาง website ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

5.

ข้อมูลกองทุนรวม

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย
วิธีอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้นๆ
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะติ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการ สถานที่ ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริ ษทั จัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ นั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มี
ถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ การบุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริ ษ ัท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จัด ให้ มี ข้ ึ น และด าเนิ นกิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า และ/หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ อ ยู่ภายใต้
พระราชบัญ ญัติ การปฏิ บัติ การตามความตกลงระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจักรไทยกับ รั ฐ บาลแห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเพื่อความร่ วมมือในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560
6.

ข้อมูลกองทุนรวม

เงื่อนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทุน
(1)

กรณี ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประสงค์จะชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรื อดราฟต์ ทั้งนี้ เช็คหรื อดราฟต์
ดังกล่าวต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ภายในวันที่สั่งซื้ อ ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ น
อย่างอื่น

(2)

สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิ น หรื อด้วยวิธีการอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการ
ยอมรับ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเพือ่
ซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริ ษทั จัดการอาจดาเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้ ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการ
สั่งซื้ อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและ
ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ

(3)

หลังจากที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั่ง
ซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็คหรื อดราฟต์ ได้รับเงินโอน หรื อได้รับเงินจากการนาฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่ น
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเข้าบัญชีซ้ือหน่วยลงทุนหรื อบัญชีเงินฝากของกองทุนนี้อนั เกิดจากการหัก
กลบของบริ ษทั จัดการ หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการยอมรั บและได้รับเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้ง
จานวนแล้ว

(4)

ในกรณี ที่การชาระเงินด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น
และจะดาเนินการนาส่ งเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับเช็ค
หรื อดราฟต์น้ นั คืนจากธนาคารผูเ้ รี ยกเก็บ

(5)

บริ ษทั จัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ส่งคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่
บริ ษทั จัดการกาหนด ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทา
การขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการ
คานวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุน ซึ่ งจะใช้มูลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณได้เ มื่ อ สิ้ น วัน ท าการขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั้น เป็ นเกณฑ์ ใ นการค านวณบวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคา
ที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
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(6)

บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้ อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และได้
ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ วนจานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรร
ได้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อโดยนาเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อ
หน่ วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญ
ั ชี ที่ผูส้ ั่งซื้ อได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการหรื อโดยให้ผสู ้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุน
นั้น

(7)

การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะดาเนินการภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิ ดขึ้น หลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่ วยลงทุน ของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อม
ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ยห์ รื อให้ผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วย
ลงทุนจากหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน เป็ นสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรื อ
รู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้ ตามรายละเอียดใน
หัวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน”

ข้อมูลกองทุนรวม

(8)

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการใช้
สิ ทธิปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนชัว่ คราว และ/หรื อประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก

(9)

การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุน
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้ อหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี ที่ กรมสรรพากรและ/หรื อ หน่ วยงานของทางการประกาศก าหนด จึ ง เป็ นผูม้ ี สิท ธิ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยนาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม จะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสี ยสิ ทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีและจะต้องชาระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร

หน้า 23

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
แก่ผลู ้ งทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด
เพื่ อ การออมเป็ นการชั่ว คราวหรื อถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่าวให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(10) บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซื้ อดังกล่าวจะมีผลให้ผลู ้ งทุน
รายนั้นถือหน่ วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน หรื อในกรณี ที่คาสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณี ตามหัวข้อการไม่
ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และตามหัวข้อ “การหยุดรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุน”
(11) กรณี ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้ อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรื อไม่
ชัดเจน หรื อกรณี อื่นใดที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร ให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนยืนยันข้อมูล และบริ ษทั จัดการไม่
สามารถให้ผสู ้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนแก้ไขหรื อยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่
ดาเนิ นการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ น
กรณี พิเศษ
(12) กรณี ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้ อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริ ษทั จัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั่งซื้ อทางโทรสารของผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและ
ให้ความเห็นชอบให้บริ ษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
(13) บริ ษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียด
การให้บริ การดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และ/หรื อประกาศทาง
website ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(14) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณี ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่
กองทุนต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงพอต่อการลงทุนทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั กับประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(15) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อ
สั่งสับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
(16) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อ
สั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความ
ข้อมูลกองทุนรวม
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เสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับปรุ งหรื อเพิ่ม วันและเวลาทาการการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนหรื อการสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวกให้แ ก่ ผูส้ ั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุนในอนาคต ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จัดการจะแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะติด
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
7.

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวม”
(เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลง
ลายมือชื่ อในคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวม หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อและ/ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน หรื อเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่ อ การท าธุ ร กรรมของผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น กับ บริ ษ ัท จัด การ และ/ หรื อ เพื่ อ ใช้ใ นการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(1)

กรณี บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ

(2)

กรณี นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(จ) หนังสื อมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นกระทาการแทนพร้อมสาเนา
บัตรประชาชนของ ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ อนึ่งหากหนังสื อมอบอานาจกระทาการเป็ น
ฉบับสาเนา จะต้องลงนามรับรองโดย ผูม้ อบอานาจด้วย
(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
(ช) บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น บอจ.5 หรื อ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
(ซ) บัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมสาเนาเอกสาร
แสดงตนที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
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เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืนทางโทรสารด้วย
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น. เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
(ผู ้ส นใจลงทุ น สามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด โทรศัพ ท์
0-2126-8399 และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามรายชื่อและการติดต่อด้านล่าง)
(รายละเอียดตาม ส่วนข้อมูลโครงการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
สถำนที่ติดต่ อซื้อ-ขำยหน่ วยลงทุน :
ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 02-055-5801
•
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website :https://www.thanachartfundeastspring.com
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
•
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ธนชาต
สานักชิดลม
001-3-00417-4
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ข้อมูลกองทุนรวม
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ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
Q:
A:

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้งั อยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
- บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
- บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกำหนดดังนี้
กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว
1. การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิ บตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
ข้อมูลกองทุนรวม
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(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือ
การควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุ นรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรั พย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึ งการไม่ขายไม่รับซื้ อคืน ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี้ก่อนการเปิ ดรับ
คาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทา
การสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึ ง การเปิ ดขาย รั บซื้ อคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรั บคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการอาจหยุดคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
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4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้ อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ง
ให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
กำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่ง
ขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20
วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
สำหรับกองทุนรวมนี้ อย่ำงไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สำหรั บในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนิ นการในกรณี ที่ผอู ้ อก
ตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่าย
ได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรั บคา
สั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สำหรั บในอนำคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมิ น ว่ า สมควรภายใต้เ งื่ อ นไขข้อ จากัด และสถานการณ์ ที่เ กี่ ย วข้อ งในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษ ัทจัด การจะระบุวิ ธี ก ารรวมถึ ง
รายละเอียดการใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มี
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การใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้ อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื้ อขายทรัพย์สิน หรื อ
ภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุ ทธิ
-

“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ เกินระดับ (threshold)
ที่กาหนดไว้

• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ที่ เ ป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุ ล พิ นิ จของบริ ษทั จัด การ โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรั กษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือ
ในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี )มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสู งสุ ด
ที่กาหนดไว้ในโครงการ
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด
ๆ ที่ได้ดาเนินการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วย
ลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยล
ทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หวั ข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อมูลกองทุนรวม
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▪ กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืน หน่ วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึ ง การก าหนดระดับการรั บซื้ อคืน หน่ ว ยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
- กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั
จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการ
ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า (switch in) หั ก ด้ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่ วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า
Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของ
คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่ วนที่เหลื อได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิ กคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุน
จะไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่ อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ ือหน่วยอาจจะได้รับชาระเงินจากคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตาม
ดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หวั ข้อกองทุน
รวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
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▪ กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรื อลูกหนีต้ ำมสิ ทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรื อไม่ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
▪ กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่ รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
Q:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร

A:

ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พหนึ่ง
(เรี ยกว่า “กองทุนต้นทาง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (เรี ยกว่า “กองทุนปลายทาง”) นั้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซึ่งเป็ นกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการหรื อภายใต้
การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใต้การจั ดการของบริ ษทั จัดการ ไม่ว่าจะเป็ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางหนึ่งหรื อหลายกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีคาสั่งให้
บริ ษทั จัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกันได้
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Q:
A:
1.
2.
3.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้
จำกช่ องทำงใด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
บริ ษทั จัดการที่ โทร. 02-126-8399
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิให้แก่ผสู ้ งั่ ซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอืน่ ได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการ
หรื อนายทะเบียน

Q:
A:

•

Q:
A:

Q:
A:




ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภำยใต้ เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
ข้อจากัดสิ ทธิออกเสี ยง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริ ษทั
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนว
ทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่ำงไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อ
โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมนีม้ ีช่องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่ กระบวนกำรดังกล่ำวหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั จัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุ น รวมนี้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน ก.ล.ต. ได้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
Q:
A:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ซึ่งอย่ำงน้ อยต้ องมีรำยชื่ อกรรมกำรและผู้บริหำร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต)
เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ น จากัด (บลจ.ออมสิ น)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท
เป็ นหนึ่งในเจ็ดบริ ษทั แรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542
และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 26
พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

100,000,000
10,000,000
100,000,000

บาท
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1.
บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จากัด
ร้อยละ 50.09999
2.
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ร้อยละ 49.9
3.
พรู เด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี้
ข้อมูลกองทุนรวม
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1.
2.
3.
4.
5.

คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
คุณอดิศร
เสริ มชัยวงศ์
คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
คุณอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกุล
คุณศรัณย์
ภู่พฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั 99 กองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 149,082,760,735.66 บาท (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
รำยชื่ อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1.
คุณยิ่งยง
เจียรวุฑฒิ
2.
คุณวิศิษฐ์
ชื่นรัตนกุล
3.
คุณธีรนุช
ธรรมภิมุขวัฒนา
4.
คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
5.
คุณพัชราภา มหัทธนกุล
Q:
A:

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่ อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนรวมรวมทั้ง
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชื่ อ นำมสกุล
1.ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

-

-

2. น.ส.นันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

-

-

ข้อมูลกองทุนรวม

ประวัติกำรศึกษำ
ปริ ญญาเอก / ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุ นนั ทา
ปริ ญญาโท / MBA (Finance)
New York University
ปริ ญญาตรี / BBAบริ หารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
CFA level I
ปริ ญญาโท MFIN in International Finance. The University of
Glasgow
ปริ ญญาตรี B.E. Economics
International Program.
Thammasat University.
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ประสบกำรณ์ ทำงำน
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูช้ ่วยกรรมการ
บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การ กลุ่มกองทุน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารความ
ต่างประเทศ
เสี่ ยง/ ฝ่ ายตราสารหนี้/ฝ่ าย
ลงทุนต่างประเทศ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ยูโอบี
Investment Analyst, FWD
Life Insurance Public
Company Limited

- ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่ อ นำมสกุล

ประวัติกำรศึกษำ
- CFA level I

ประสบกำรณ์ ทำงำน
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
- Marketing Officer, Institutional
Private Fund Department,
Kasikorn Asset Management Co.
Ltd,

Q:

รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มี
ข้ อควำมว่ำ รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริ ษทั
เบอร์โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
02-292-4352
2
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2217-8852
3
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2658-8951
4
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
5
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
0-2680-1383
6
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
0-2305-9442
7
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
0-2670-8649
8
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จากัด
0-2695-5847
9
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
0-2658-5800 ต่อ 808
10
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
0-2638-5626
11
ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่
0-2299-8170
12
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2650-9842 ต่อ 8231
13
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
0-2658-9233
14
บริ ษทั ฮัง่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
0-2763-7525
15
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
0-2680-5061
16
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลธ์ เมจิก จากัด
0-2861-5508, 0-2861-4920 ต่อ 622
17
ธนาคารกสิ กรไทย
0-2273-2189
18
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
0-2648-1718
19
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
0-2009-8889
20
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
0-2026-5100 กด 1
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
รำยชื่ อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2217-5281
ข้อมูลกองทุนรวม
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รำยชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90
นอกจากหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ย ัง มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายในการรั ก ษาประโยชน์ ข อง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
ช่ องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
•
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จากัด (มหาชน)
•
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
•
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ความเสี่ ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ ยง มีดงั นี้
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคา
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนสภาพ
คล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสิ นค้าที่เป็ นปัจจัย
ในการผลิตหรื อเกิดสงคราม
เป็ นต้น

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
1. บริ ษทั จัดการจะดาเนินการศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ ยง
ต่างๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะดาเนินการติดตามและ
วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ระดับ ราคาของ
หลักทรั พ ย์อ ย่างสม่ า เสมอและต่อ เนื่ อ งนอกจากนี้ จะ
ศึกษาข้อจากัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการลงทุน
ของกองทุนอีกด้วย

2. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) คือความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นหรื อ ลดลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง
เนื่ อ งจากกองทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ต่างประเทศที่มีการซื้ อขายในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่ งจะท าให้ ผ ลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามไม่ แ น่ น อน
เนื่ องจากต้องแลกเปลี่ ยนเงิ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศที่
กองทุนไปลงทุนมาเป็ นเงินสกุลบาท

2. สาหรับกองทุนนี้ จะใช้เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ จึง
อาจมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น จากการที่
กองทุนนาเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีที
เอฟตราสารทุ น ต่ า งประเทศในรู ปสกุ ล เงิ นตรา
ต่างประเทศอยู่บ้าง ซึ่ งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รั บ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ย นระหว่ างเงิ นบาทและ
สกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ งทาให้ผู ้
ลงทุ น อาจจะขาดทุ น หรื อได้ รั บก า ไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้

ข้อมูลกองทุนรวม
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ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
3. ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในต่ า งประเทศ (Country and
Political Risk) ได้ แ ก่ เสถี ย รภาพทางด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุน
ได้ลงทุนไว้

แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
3. บริ ษัท จัด การจะด าเนิ น การติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
วิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่ อง เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้
ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. ความเสี่ ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ
(Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถนา
เงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่
คาดไว้ได้

4. บริ ษ ัท จัดการจะศึ กษาข้อจ ากัด เงื่ อ นไข และประเมิ น
ปั จ จัย เสี่ ย งต่ างๆ อย่างระมัด ระวัง ก่ อ นที่ จ ะลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการลงทุน และการนาเงินกลับเข้าประเทศของกองทุน

5. ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน
(Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถ
จาหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรื อภายใน
ระยะเวลาที่ตอ้ งการ

5. บริ ษัท จัด การจะพิ จ ารณาการลงทุ น ในกองทุ น รวม
ต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่
มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้ อขายหน่วยลงทุน โดยจะ
พิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขของกองทุน
เพื่อลดความเสี่ ยงในด้านการขายคืนหน่วยลงทุน

6. ความเสี่ ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage
Risk) คือความเสี่ ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงโดยระยะเวลาและสัดส่วน
ในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นจะขึ้นกับการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งอาจ
ไม่สามารถป้องกันความเสี่ ยงได้ท้งั หมด และหาก
คาดการณ์ผิดอาจทาให้เสี ยโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่มากขึ้น

6. ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกันความ
เสี่ ยงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ ยงลงทุน/คณะกรรมการลงทุนของ
บริ ษทั จัดการ เช่น จากสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเป็ นร้อยละต่อขนาดของกองทุน

7. ความเสี่ ยงจากความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร (Credit
Risk) คือโอกาสที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระคืน
เงินต้นหรื อดอกเบี้ยได้ตามกาหนดเวลา

7. ผูจ้ ัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมี
คุณภาพ มีประวัติการดาเนิ นงานที่ดี และมีความมั่นคง
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอ

8. ความเสี่ ยงด้านภาษี (Tax Considerations) การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงิน
ลงทุนของกองทุน หรื อกระทบต่อความสามารถในการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุน

8. บริ ษทั จัดการจะมีการติดตามสถานการณ์และแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยรับทราบล่วงหน้าในช่องทางที่เหมาะสมถึง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีซ่ ึงอาจมี
ผลกระทบกับผลตอบแทนของผูล้ งทุน
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กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

กำรเปรียบเทียบอัตรำส่ วนกำรลงทุน
ส่ วนที่ 1 :

อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญำ (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

ข้ อ
1
ตราสารภาครัฐไทย
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี Credi rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณี มี Credi rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่ วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรื อข้อ 3.13.2 ส่ วนที่ 2
ข้อ 1.1
4
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
1.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้ง นี้ เฉพาะเงิ น ฝากหรื อ ตราสารที่ รั ฐ บาลเป็ น
ประกัน
5
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
แฝง หรื อ ศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคาร
พาณิ ชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมี การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมี รายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
ข้อมูลกองทุนรวม
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกิ นอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้ อ

6

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผู ้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
(1)
ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท(2)ี่
อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรื อในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึ่ งหุ้น
ของบริ ษทั ดังกล่าวซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หุ้ น ออกจากการซื้ อขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสารที่ มี สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note) หรื อศุ กู ก ที่ ผู ้อ อกจั ด ตั้ ง ขึ้ นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่ างประเทศ หรื อผูอ้ อก
จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศ) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิ ลาเนา
อยู่ในต่างประเทศ โดยเลื อกใช้ Credit rating แบบ national scale) อยู่
ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมู ลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่ เ ป็ นตราสารที่ มี ก าหนดวัน ช าระหนี้ < 397 นับ แต่ วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
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อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้ อ

7

8

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่
ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ี
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ
national scale) อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขาย
ในกระดานซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป
ของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่ วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิ จการ
โครงสร้ างพื้นฐาน อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า แล้วแต่ กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรื อข้อ 3.13.2 ส่วน
ที่ 2 ข้อ 2.2 ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายหรื อ อยู่ใ นระหว่ า ง IPO เพื่ อ การจด
ทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดัง กล่ า วที่ อยู่ร ะหว่ างดาเนิ นการแก้ไ ขเหตุ ที่อาจทาให้มี การเพิ กถอน
หน่ ว ยดั ง กล่ า วออกจากการซื้ อขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน ไม่จากัดอัตราส่วน
กิ จการโครงสร้ างพื้น ฐาน อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า แล้วแต่ ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาแล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on organized exchange
ข้อมูลกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
เข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
อัตราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่นิติ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุ
เป็ น ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
รอบอายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุ
1.3 บริ ษทั เงินทุน
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มี
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
อายุท้งั โครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 1 ปี
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
ที่ มีเงื่ อนไขห้ามเปลี่ ยนมื อแต่ MF ได้ดาเนิ นการให้มีการรั บโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าแฝงซึ่ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุน
ในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เงิน
ฝากหรื อตราสารเที ยบเท่าเงิ นฝาก ที่ มีอายุไม่เกิ นอายุกองทุ น หรื อรอบการ
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3
reverse repo
ไม่เกิน 25%
4
Securities lending
ไม่เกิน 25%
5
total SIP ซึ่ งได้แก่ ทรั พย์สินตามข้อ 8 ของส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่ รวมกันไม่เกิน 15%
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุ น ตราสารที่ มี สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง
(Structured Note) ศุกูก หรื อ ตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มี ล ักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่ วนที่ 1 อัต ราส่ วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรื อไม่ มี credit
rating
6
Derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรธรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่
เพื่อการลดความเสี่ ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุ รกรรมderivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
global exposure limit
ความเสี่ ยง(non-hedging)
6.2.1 กรณี กองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี กองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสี ยหายสู งสุ ด (value-at-risk : VaR)
ของกองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) Absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) Relative VaR < 20% เ ท่ า ข อ ง VaR ข อ ง
benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุ น แบบซับ ซ้อ น” หมายความว่ า การ
ลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี ก ลยุ ท ธ์ แ บบซั บ ซ้อ น
(complex strategic investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
หมายเหตุ: 1,2 รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

ข้อมูลกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุ้นของบริ ษทั รวมกันน้อยกว่า 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
2
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสาร 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
Basel III และศุ กูก ของผูอ้ อกรายใดราย
ออกตราสารรายนั้น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบ
หนึ่ ง (ไม่รวมถึ งตราสารหนี้ ภาครั ฐไทย
ระยะเวลาบัญ ชี ล่ าสุ ด ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผูอ้ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทาง
หรื อตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับ มู ล ค่ า หนี้ สิ นทางการเงิ นตามงบการเงิ นล่ า สุ ด ด้ว ยก็ ไ ด้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการ
ทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ให้ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมู ล ค่ า การออกและเสนอขายตราสารตามข้ อ นี้ ของ
ผูอ้ อกรายนั้น เป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรื อไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filling ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต าม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

3

4

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
11. สถาบัน การเงิ นต่างประเทศที่ มีล ักษณะทานองเดี ยวกับ บุ ค คลตาม
1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่ มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ ออก
หน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่ มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่ ว ย property ของกองทุ น ใดกองทุ น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
หนึ่ง
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ในการคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่ องการลงทุนของกองทุน
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ตำรำงแสดงค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำก ผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1)
อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง
2563

2564

(2)

1. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ไม่เกิน 1.50%
ยกเว้น
ยกเว้น
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING
ไม่เกิน 1.50%
ยกเว้น
ยกเว้น
IN)
1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
มี
214 บาทต่อรายการ
(SWITCHING OUT)
2. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ
20 บาทต่อรายการ
1,000 หน่วย หรื อตาม
อัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
ไม่มี
3. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ(5))(2)
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.1400%
1.605%
1.608%
3.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070%
0.0214%
0.021%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.2140%
0.134%
0.134%
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานและเอกสารของกองทุน
ตามที่จ่ายจริ ง
0.079%
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)
ไม่เกิน 1.284%
ตามที่จ่ายจริ ง
0.018%
(2)
4. อัตรำส่ วนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมดต่ อมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ
4.1 อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ไม่ เกิน 3.745%
1.860%
ค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ซ่ ึ งเรี ยกเก็บจากกองทุน ที่ ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณี จะไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
(มูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หกั
รายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณ
และ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ)
หมายเหตุ :
(1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกาหนด หากจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจานวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึ้น
จากอัตราสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน) โดยบริ ษทั จัดการจะต้องดาเนิ นการตามรายละเอียดที่ประกาศสานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดและตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ ได้แก่
ข้อมูลกองทุนรวม
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(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(1.1) บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
โดยปิ ดประกาศในที่ เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั จัดการ สานักงานใหญ่และ/หรื อ
สานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ และ/หรื อผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(1.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนี ยม
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ร้อยละของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้
โดยยังไม่ได้หกั รายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
(6.1) กรณี สับเปลี่ยน RMF ภายในบลจ.ธนชาต : ปัจจุบนั ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(6.2) กรณี สับเปลี่ยน RMF ไปยังบลจ.อื่น
: เรี ยกเก็บ 214 บาทต่อรายการ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)
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รำยงำนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น
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กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริ ง China A เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรั พย์ และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
UBCIA2A
UBS (Lux) IS - China A Opportunity
(USD) I-A2-acc

วันครบ
กาหนด

จานวน
หน่ วย (พัน
หน่ วย)/

115.04

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(พันบาท)
497,625.68
497,625.68
497,625.68
497,625.68

100.00
100.00
100.00
100.00

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

497,625.68
497,625.68
497,625.68
497,625.68

94.30
94.30
94.30
94.30

34,561.09

6.55

Baa1*

33,783.88

34,559.09
33,802.19

6.55
6.41

Aa2*

725.74

756.90

0.14

Baa1*

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

การป้ องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่วงหน้ า
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า

(3,404.55)
(135.09)
(3,269.47)

(0.65)
(0.03)
(0.62)

สิ นทรัพย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
หนีส้ ิ นอื่น

(1,062.78)
(1,062.78)

(0.20)
(0.20)

527,719.44

100.00

BANK
BANK DEPOSIT-USD
DEPOSIT-USD
ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

AAA*

AAA*

F1+(tha)* BBB+*

F1+(tha)* BBB+*

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

497,625.68

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คู่สญ
ั ญา
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

TRIS

AAA*

อันดับความน่าเชื่อถือ
FITCH
S&P
AA+*
BBB+*
AA+*
BBB+*
AAAA+*
BBB+*
AA+*
BBB+*
AAAAA*
BBB+*
AA+*
BBB+*

Moody's
Baa1*
Baa1*
Baa1*
Baa1*
Baa1*
Baa1*

วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง
ปัองกันความเสี่ ยง

(99,328.12)
(35,758.12)
(773,671.88)
(252,151.88)
638,799.00
(379,988.80)
(2,653,544.45)
151,092.22

(0.02%)
(0.01%)
(0.15%)
(0.05%)
0.12%
(0.07%)
(0.50%)
0.03%

(99,328.12)
(35,758.12)
(773,671.88)
(252,151.88)
638,799.00
(379,988.80)
(2,653,544.45)
151,092.22

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง China A เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

34,561.09

6.55%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

-

-

34,561.09

6.55%

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือบริ ษทั เงิ นทุน
เป็ นผูอ้ อก/ผูส้ งจ่
ั ่ าย/ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั อาวัล/ผูส้ ลักหลัง/ผูค้ าํ้ ประกัน

รวม
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่ ริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
AAA(tha)
AAA
AA(tha)
AA
A(tha)
A
BBB(tha)
BBB
BB(tha)
BB
B(tha)
B
CCC,CC,C(tha)
C
DDD,DD,D(tha)
D

ความหมายของเรทติง้
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
(Investment grade bonds)
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
(Speculative Grade Bonds)
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
T1
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F1
แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ยิ่งขึ้น
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
T2
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F2
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา
T3
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
F3
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
T4
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
B
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
C
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น
D
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

ผลกำรดำเนินงำน
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กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลกำรดำเนินงำน " กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง China A เพื่อกำรเลีย้ งชีพ "

T-ES-ChinaA-RMF1
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย
(บาท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ตั้งแต่ จัดตั้ง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน

2 ส.ค. 64
ถึง
2 พ.ย. 64

2 พ.ค. 64
ถึง
2 พ.ย. 64

ถึง
2 พ.ย. 64

ถึง
2 พ.ย. 64

ถึง
2 พ.ย. 64

ถึง
2 พ.ย. 64

3 พ.ย. 63
ถึง
2 พ.ย. 64

-3.21
0.97
9.2489

-14.36
8.10
10.4532

-

-

-

-

-10.48
21.10
10.0000

หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมำตรฐำน คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ของกองทุนหลัก คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน
(%) : 100.00

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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คำเตือน / ข้ อแนะนำ
กองทุ น เปิ ดธนชาต อี สท์สปริ ง China A เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ เป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษ ัท จัด การ ดัง นั้น บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง
China A เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ(ถ้ามี ) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูล
ดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่ผลู ้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person)
ได้ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่ บริ ษทั จัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่ ว ยลงทุ น หรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุน มี หน้าที่ แจ้ง การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว
บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ด
บัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า
(Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษทั จัดการ
และหรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้

ข้อมูลกองทุนรวม
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บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อ ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565
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For marketing purposes
Luxembourg edition
Data as at end-March 2022
For professional clients / qualified
investors only

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)
Fund description
• The actively managed fund invests principally in
Chinese firms and the majority of net assets are
invested in China A Shares, which are stocks in
Chinese companies that are registered in China’s
local markets and can only be traded by the local
Chinese and selected foreign institutional
investors who are allotted Qualified Foreign
Institutional Investors ("QFII") quota.
• The Fund is managed by a team of experienced
equity specialists who are well-acquainted with
the Chinese financial markets.
• The portfolio manager is not tied to the
benchmark in terms of investment selection or
weight.

Performance (basis USD, net of fees)1
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Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Benchmark (left-hand scale)

Past performance is not a reliable indicator of future results.
UBS (Lux) Investment SICAV - China A
Opportunity (USD)
Share class
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity
(USD) I-A2-acc
ISIN
LU1675058645
Bloomberg
UBCIA2A LX
Reuters
n.a.
Currency of fund / share class
USD/USD
Launch date
14.06.2018
Ongoing charges p.a.1
1.17%
Issue/redemption
daily
Swing pricing
yes
Accounting year end
31 January
Benchmark
MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
Distribution
Reinvestment
Management fee p.a.
0.920%
Flat fee p.a.
1.15%
Minimum investment
–
Name of the Management
UBS Fund Management
Company
(Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fund domicile
Luxembourg

Name of fund

1

as at 14.02.2022

Fund Statistics
Net asset value (USD, 31.03.2022)
Last 12 months (USD) – high
Last 12 months (USD) – low
Total fund assets (USD m)
Share class assets (USD m)

113.23
163.12
103.86
2 267.78
464.98

in %

1 year

2 years

3 years

Portfolio (USD)
Benchmark2

-24.90
-8.01

11.08
37.34

14.95
28.14

Ø p.a. 2
years
5.39
17.19

Ø p.a. 3
years
4.76
8.62

The performance shown does not take account of any commissions,
entry or exit charges.
These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is
different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of
currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
2 Reference Index in currency of share class (without costs)
Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS
(Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

1

in %
Portfolio (USD)
Benchmark

10.2021
1.89
2.15

11.2021
-0.93
0.49

12.2021
4.56
0.75

01.2022
-7.97
-8.82

02.2022
-1.08
2.75

03.2022
-8.76
-8.94

Key Figures
Beta
Correlation
Volatility1
– Portfolio
–– Benchmark
Tracking error (ex post)
Information ratio
Sharpe ratio
Risk free rate
R2
1

2 years
0.99
0.87

3 years
0.93
0.84

5 years
n.a.
n.a.

22.14%
19.43%
11.08%
-1.07%
0.23
0.20%
0.75

20.67%
18.82%
11.17%
-0.35%
0.19
0.82%
0.71

n.a.
19.57%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Annualised standard deviation

For more information
Phone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/luxembourgfunds
Contact your client advisor
Portfolio management representatives
Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung
1¦2

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
10 largest positions (%)

Sector exposure (%)
Sectors
Consumer Staples
Health Care
Financial Services
Consumer Discretionary
Communication Services
Cash
Information Technology
Materials
Real estate
Industrials
Energy
Others

Portfolio
24.24
23.69
21.55
9.54
6.95
6.04
3.43
3.13
1.17
0.26
0.00
0.00

Benefits
Easy access to investment opportunities provided by a rapidly
growing Chinese economy. Investors gain access to local
Chinese shares, e.g. China A shares.
An experienced portfolio management team, that can
leverage local investment expertise in the Chinese market via
our joint venture UBS SDIC in China

CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
PING AN BANK CO LTD A
PING AN INSURANCE A CNY1
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1
MIDEA GROUP CO LTD-A
NETEASE INC
WUXI APPTEC CO LTD-A

Portfolio
10.12
9.77
9.18
6.49
4.94
4.90
4.78
4.37
4.11
3.51

Risks
UBS Opportunity Equity Funds invest in equities and may
therefore be subject to high fluctuations in value. For this
reason, an investment horizon of at least five years and
corresponding risk tolerance and capacity are required. As
these UBS Funds pursue an active management style, each
Fund's performance can deviate substantially from that of it's
reference index. All investments are subject to market
fluctuations. This Fund has specific risks related to Chinese
investments, which can significantly increase given the
specific market and market regulation.

For marketing and information purposes by UBS. For professional clients / qualified investors only. UBS funds under Luxembourg law. Arrangements for marketing fund units
mentioned in this document may be terminated at the initiative of the management company of the fund(s). Before investing in a product please read the latest prospectus and
key investor information document carefully and thoroughly. Any decision to invest should take into account all the characteristics or objectives of the fund as described in its
prospectus, or similar legal documentation. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. The
information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith,
but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Members of the UBS
Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds
mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The
information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a
reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. If whole or
part of the total costs to be paid is different from your reference currency, the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Commissions
and costs have a negative impact on the investment and on the expected returns. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference
currency, the return can increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment
objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each
investor and which may change in the future. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the
recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of
UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. The product described
herein aligns to Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. Information on sustainability-related aspects pursuant
to that regulation can be found on www.ubs.com/funds. The benchmark is the intellectual property of the respective index provider. The fund or the share class is neither
sponsored nor endorsed by the index provider. The fund prospectus or supplemental prospectus contains the full disclaimer. This document contains statements that constitute
“forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these forward-looking statements represent our
judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments
and results to differ materially from our expectations. Luxembourg: Prospectuses, key investor information (KIID), the articles of association or the management regulations as
well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge from Northern Trust Global Services Limited,
Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg or from UBS Europe SE, Luxembourg Branch, P.O. Box 2, L-2010 Luxembourg and online at www.ubs.com/funds.
A summary of investor rights in English can be found online at www.ubs.com/funds. More explanations of financial terms can be found at www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
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Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Investor Information
Document (KIID), Prospectus and any applicable local offering document prior to investing and to get complete information of the risks. Investors are acquiring units or shares in a
fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-glossary.

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Eastspring China
A Retirement Mutual Fund
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กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Eastspring China A Retirement Mutual Fund
ชื่อยอโครงการ : T-ES-ChinaA-RMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน หากเปน
กรณีที่
1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอยาง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน

2) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนที่เหลือ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS - China A Opportunity
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
0

หน้า 1 / 25

กองทุนเปดธนชาต อีสท์สปริง China A เพือการเลียงชีพ
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุน
หลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเปน Class ที่เสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ
UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจง
ผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง
ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
มีแนวโนมแข็งคา

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efﬁcient portfolio
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management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) ได นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

เงื่อนไข/ขอจํากัดอื่น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมตางประเทศตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไมเหมาะสมอีกตอไป หรืออาจสืบเนื่องจาก
การที่ชนิดของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยางมีนัย
สําคัญ เชน เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เปนตน และ/หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลักได หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศดัง
กลาวตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือผลตอบแทน
ของกองทุนตางประเทศดังกลาวตํ่ากวาตัวชี้วัด (Benchmark) รอยละ 5 ตอปปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตาม
หนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศกระทําความผิดรายแรงตามความเห็นของหนวยงานที่กํากับดูแลกองทุนตางประเทศ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสงผลตอการดําเนินการของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกองทุนรวม
ตางประเทศดังกลาว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิรก เปน
ประเทศอื่น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเปนสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนสกุลเงินอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และไมนํามา
บังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้ ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปน
สําคัญ
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3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได
ไดแก หุนสหกรณ ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุน
ใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุน
ในกองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนตางประเทศกองทุนใหม ที่มีคุณสมบัติตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางใหดําเนินการได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป

(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุน
เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศ
(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการ
คัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรือชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
กอนเลิกกองทุน

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ปลายทางในตางประเทศและกองทุนปลายทางในตางประเทศดังกลาวที่กองทุน เขาลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้

(ก) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)

(ข) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
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4.1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลคาลดลงตามที่กลาวมาขางตนพรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ปรากฎเหตุ
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการดังกลาว อาทิเชน บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ
กองทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เปนตน โดยแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 4.1 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ปรากฎเหตุ หรือเปนไปตามที่ประกาศกําหนด

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผอนผันระยะเวลาการดําเนินการตามขอ 4.2 ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
โดยในการยื่นขอผอนผัน บริษัทจัดการตองยื่นความเห็นของผูดูแลผลประโยชนมาเพื่อประกอบการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตองยื่นขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการดังกลาว เพื่อใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอนผัน

4.4 รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ

4.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามขอ 4.1 ตอผูสนใจจะลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย

5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่สงคําสั่งผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถถอนหนวยลงทุนและการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยจัดสรรการไถถอนตามสัดสวนที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดสงคําสั่งมาโดยคําสั่งดังกลาวจะไดรับสิทธิในการจัดสรรกอนสําหรับรายการไถถอนและการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เหลือจากวันที่ไดทํา
รายการซึ่งปกติจะไมเกิน 20 วันทําการ

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
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กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) เปนกองทุนรวมที่เสนอขายให
กับผูลงทุนตางๆ ทั้งผูลงทุนทั่วไป (retail investors) และผูลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปจจัยความเสี่ยงและขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สําคัญ ของกองทุนหลักไดถูกเปดเผยรายละเอียดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และผูถือหนวย
ลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ubs.com/funds

(ข) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
4.1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลคาลดลงตามที่กลาวมาขางตนพรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ปรากฎเหตุ
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการดังกลาว อาทิเชน บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ
กองทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เปนตน โดยแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 4.1 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ปรากฎเหตุ หรือเปนไปตามที่ประกาศกําหนด

4.3 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผอนผันระยะเวลาการดําเนินการตามขอ 4.2 ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
โดยในการยื่นขอผอนผัน บริษัทจัดการตองยื่นความเห็นของผูดูแลผลประโยชนมาเพื่อประกอบการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตองยื่นขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการดังกลาว เพื่อใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอนผัน

4.4 รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ
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4.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามขอ 4.1 ตอผูสนใจจะลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย

5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่สงคําสั่งผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถถอนหนวยลงทุนและการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยจัดสรรการไถถอนตามสัดสวนที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดสงคําสั่งมาโดยคําสั่งดังกลาวจะไดรับสิทธิในการจัดสรรกอนสําหรับรายการไถถอนและการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เหลือจากวันที่ไดทํา
รายการซึ่งปกติจะไมเกิน 20 วันทําการ

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) เปนกองทุนรวมที่เสนอขายให
กับผูลงทุนตางๆ ทั้งผูลงทุนทั่วไป (retail investors) และผูลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปจจัยความเสี่ยงและขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สําคัญ ของกองทุนหลักไดถูกเปดเผยรายละเอียดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และผูถือหนวย
ลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ubs.com/funds

ชื่อกองทุนหลัก

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class

I-A2-acc

ISIN Code

LU1675058645
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Bloomberg Code

UBCIA2A LX Equity

23 พฤศจิกายน 2560
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)

USD
สกุลเงินฐาน
(base currency)

ตัวชี้วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment
(Bloomberg: MBCN1A Index)

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

หน้า 8 / 25

กองทุนเปดธนชาต อีสท์สปริง China A เพือการเลียงชีพ

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เปนกองทุนที่มุงหาผลตอบแทนผานการ
ลงทุนในตราสารทุน, หุนสหกรณ, participation shares, participation
certiﬁcates และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพยของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูใน
ประเทศจีนไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

โดยทรัพยสินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุน A share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
และตลาดหลักทรัพยเสินเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน

มูลคาทรัพยสินของกองทุนอยางนอยรอยละ 51จะตองลงทุนในตราสารทุนที่ไมใชการลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนและเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่มีการกํากับดูแลตามนิยามของ
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อปองกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Eﬃcient Portfolio Management)

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายจายเงินปนผล
ไมมี

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

หน้า 9 / 25

กองทุนเปดธนชาต อีสท์สปริง China A เพือการเลียงชีพ
Website

https://www.ubs.com/funds
Fund Management

บริษัทจัดการกองทุน

UBS

(Luxembourg) S.A.,

(Management Company)

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผูรักษาทรัพยสินของกองทุน (Custodian
Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุน

PricewaterhouseCoopers,

(Fund Auditor)

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg.

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management
Fee)

รอยละ 0.92 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินคาธรรมเนียมการจัดการบางสวน เพื่อเปนคาตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงิน
ไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเงินจํานวนดังกลาวตกเปนทรัพยสินของกองทุน
2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนหลักได ในกรณีที่
กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
กองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กําหนด
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
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จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 250,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุน
รวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” % ตอ
ป) : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลัก มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) สวนกองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ มุงหวังใหผลประกอบ
การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
ไมมี
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
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จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรือ ไมเกินกวา
ระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง
โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
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อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของ
วันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง
โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดย
ดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
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1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs
และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือ
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่
บริษัทจัดการจะกําหนดได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยาง
ใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะ
เรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอ
กองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
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บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือ
เว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือตลอดจน
สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลองของ
กองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณที่
เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอการไถถอน เพื่อเปนการ
ชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension of Dealings เมื่อมีการ
กระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผูหนวยลงทุนที่ยังคงอยูใน
กองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice
period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น
ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period)
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ
และไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัท
จัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
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สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง
โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และ
คํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใชเฉพาะ
วันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมาก
กวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน
(subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคา
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่ง
รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคํา
สั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
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• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไม
ตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate
กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ
และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนด
ไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดสวน
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด
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3. การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
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(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4. และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนตามขอ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับ
มาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวย
ลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดย
พลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.7450 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.2140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
15.4.1คาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะคํานวณ
โดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวม คา
ธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไมไดมีการคํานวณและ/หรือยังไมไดมีการ
บันทึกเปนหนี้สินจนถึงวันที่คํานวณ

15.4.2การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(ถามี)

15.4.3การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเปน
รายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
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15.4.4คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจาย
นั้น15.4.5ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว
ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดัง
กลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดัง
กลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมี
การเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวใน
โครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยาง
ชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวม
ตองไดรับมติพิเศษ
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ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวย
ลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดัง
กลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้

(1)ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด

(3)แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
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กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน

(4)เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)

(5)ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว

(6)รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

(7)ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน

(8)เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ
“การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”

(9)สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(10)ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(11)เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

(12)ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
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(13)ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”

(14)คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15)จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16)จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1)จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(2)เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(17)จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น

(18)จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น

(19)จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผู
ดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
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(20)แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21)จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(22)จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กอน

(23)แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(24)จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

(25)แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26)แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(27)ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(28)ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
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จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
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(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา

(ค)จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ

(ก)รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ

(ข)จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
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(ค)จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน

(ง)จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน

(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง

(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
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(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน

(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน

(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา

(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)

(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
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(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
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คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-4763-90

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
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9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ตลอดจนจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา หากไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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สิทธิในการรับเงินปนผล :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับจัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมตามวิธีที่กําหนดในขอนโยบายการจายเงินปนผล และหัวขอ “การกําหนดเวลา
และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

2. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
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4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน

3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
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สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม
นับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
1. ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
2. ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น)
3. ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม
4. ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
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(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวย ลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพนําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด

(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนแนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวย ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี

เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน จากสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหดําเนิน
การได

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน

(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน

(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่
ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น

(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย

(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
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(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา

และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม

(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
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บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่
ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
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หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม

16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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16.4 กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษใหดําเนินการได
และขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
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(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไม
ชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
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บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้

(1)มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวัน
ทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2)จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก)กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข)กองทุนรวมหนวยลงทุน
(ค)กองทุนรวมฟดเดอร
(ง)กองทุนรวมดัชนี
(จ)กองทุนรวมอีทีเอฟ

22.1.2.เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

22.1.3.เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
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22.1.4.ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ

22.1.6.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได

(1)บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
อยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหกองทุนรวมที่
จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือ
ดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8.กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9.ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
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(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
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(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้
2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
หรือความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บ
คาธรรมเนียมการขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจง
ตอบริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้
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ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน
ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม
2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้
ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน
ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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