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หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพ่ือการออม 
Thanachart Eastspring China A Super Savings Fund 

(T-ES-ChinaA-SSF) 
 

 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

 

 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

 มูลค่าโครงการ 2,500,000,000  บาท 
 จ านวนหน่วย 250,000,000  หน่วย 
 มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

สถานที่ติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

(หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง China A เพ่ือการออม 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

ลักษณะที่ส ำคัญ 

ช่ือกองทุน (ภำษำไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 
 
ช่ือกองทุน (ภำษำองักฤษ) : Thanachart Eastspring China A Super Savings Fund 
 
ช่ือย่อ : T-ES-ChinaA-SSF 
 
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ  
  ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทนุ Feeder Fund 
   
อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 
 
จ ำนวนเงินของโครงกำร : 2,500,000,000.00 บาท 
 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม : 22 ตุลาคม 2563 
 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม : 3 พฤศจิกายน 2563 
 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงกำร 
• กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)  
• ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  
• ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund  

 
2. นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A 

Opportunity (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซ่ึงเป็น Class ท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบัน ไม่มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลกั

มีนโยบายลงทุนท่ีมุ่งหาผลตอบแทนผา่นการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่มีภูมิล าเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศจีน  

จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนท่ีเหลือบริษทัจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพยต์่างประเทศได ้หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่ท าให้ระดบัความ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 2 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

เส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ให้เป็นดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด และตอ้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อน่ึง บริษทัจดัการจะด าเนินการแจง้ ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั โดยผา่น www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง

การลงทุนดงักล่าว 

 

ทั้งน้ี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยูใ่นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน ดงันั้น ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรั้บก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้เช่น 

กรณีท่ีค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณา

ลงทุนในสัดส่วนท่ีนอ้ย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโนม้แขง็ค่า   

 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืม

หลกัทรัพย ์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

เง่ือนไข/ขอ้จ ากดัอื่น 

1.   บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนนั้นไม่

เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเน่ืองจากการท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนมี

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นตน้ และ /

หรือไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติัหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

ต่างๆ เป็นตน้ และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลกัได ้หรือในกรณีท่ี

บริษทัจดัการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุน

ต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอย่างมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนั

เป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวต ่ากว่าตวัช้ีวดั (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือ

การลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเม่ือกองทุนต่างประเทศกระท าความผิด

ร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการ

ด าเนินการของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว  หรือบริษทั



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 3 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนการส่งค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจากประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ 

โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบติัเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิ

ในการเปล่ียนแปลงสกุลเงินซ้ือขายในกองทุนหลกัจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่า

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ทั้งน้ี ความในวรรคหน่ึง จะไม่น ามาบังคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันับตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น

กองทุนรวม  และไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/

หรือในช่วงท่ีผูล้งทุนท าการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 

10 วนัท าการ ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งค านึงถึงประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

 

3. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) มีการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทอื่นท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไทย

สามารถลงทุนได ้ไดแ้ก่ หุ้นสหกรณ์ ในอตัราส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน บริษทัจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1)  บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน

ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกบักองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของ

กองทุน และบริษทัเห็นว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็น

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ท่ี

มีคุณสมบติัตามท่ี ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด หรือมีแนวทางให้ด าเนินการได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เสร็จ

ส้ินโดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 

กองทุนหลกัแทนกองทุนเดิมได ้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนท่ีรวบรวมไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ของกองทุน (ถา้มี) ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปล่ียนกองทุนหลกัจะยกเวน้ไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 

กองทุนหลกัแทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทุน 
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4.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดงักล่าวท่ีกองทุน เขา้ลงทุนมีมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 

(กองทุนหลกั) 

(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใด

ติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) นั้น 

 

บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1   แจง้เหตุท่ีกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) มีมูลค่าลดลงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้พร้อมแนวทางการด าเนินการ

โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฎเหตุ  

ทั้งน้ี แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษทัจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 

กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นตน้ โดยแนวทาง

การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4 .1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามท่ี

ประกาศก าหนด 

4.3 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 4 .2 ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งย่ืนขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 

4.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 

4.5 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตามขอ้ 4 .1 ต่อผูส้นใจจะลงทุน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจลงทุนรับรู้และเขา้ใจ

เก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้ งน้ี บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ

ด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

 

5.  กองทุนหลกัมีการจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั หากในวนัท่ีส่งค าส่ังผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไถ่

ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักท่ีมีมูลค่าเกินกว่า    ร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

 ในกรณีน้ีกองทุนหลกัจะทยอยรับค าส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจดัสรรการไถ่ถอนตาม

สัดส่วนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดส่้งค าส่ังมาโดยค าส่ังดงักล่าวจะไดรั้บสิทธิในการจดัสรรก่อนส าหรับรายการไถ่ถอนและการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวนัท่ีไดท้  ารายการซ่ึงปกติจะไม่เกิน 20 วนัท าการ 
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3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
1. ก าไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทนุ (Capital Gain) หากผู ้

ลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซ้ือหน่วยลงทุน  
2.  สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนสามารถน าเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม มาหกัลดหยอ่นภาษีได ้และ

หากปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ีรัฐก าหนด  เงินท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้น จะไดรั้บยกเวน้
ภาษีทั้งจ านวน (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือภาษี)   

 

ลักษณะท่ีส ำคัญของกองทุน 

Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A :  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q :  กองทุนรวมนีม้ีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 
A :  จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 2,500 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกบริษทัจดัการอาจเสนอ

ขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ ทั้งน้ี หากบริษทั
จดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ  แต่ไม่เต็มจ านวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของ
โครงการ (greenshoe) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  และด าเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
Q :  กองทุนรวมนีเ้หมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลกัษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 
A :  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับ 
• นกัลงทุนท่ีตอ้งการกระจายการความเส่ียงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเส่ียง

ของการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ได ้

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูล้งทุน โดยจะตอ้งค านึงถึงระยะเวลาท่ีจะสามารถ
ลงทุนได ้ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และความเส่ียงท่ีรับไดจ้ากการลงทุน 

• ผูล้งทุนท่ีสามารถรับความผนัผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะส้ัน และระยะยาวได ้
 

Q :  ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A :  ความผนัผวนทางดา้นราคาของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลกั) 
 
Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A :  กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
Q :  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร 
A :   วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชี คือ 2 เดือนพฤศจิกายน 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 6 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

Q :  กองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีกองทุนลงทุนนั้น มีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจัยเส่ียงท่ีส ำคัญ และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร ต่อไปนี ้ 
A :   รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

1. กองทุนหลกัท่ีกองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซ่ึงจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิ ร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective 
Investment) เป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายให้กับผูล้งทุนต่างๆ ทั้งผูล้งทุนทัว่ไป (retail investors) และผูล้งทุนสถาบัน 
(institutional investors)     

ปัจจยัความเส่ียงและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการลงทุนท่ีส าคญั ของกองทุนหลกัไดถู้กเปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี

แลว้ และผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

www.ubs.com/funds 

ช่ือกองทุนหลกั กองทุน  UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

Class I-A2-acc 

ISIN Code LU1675058645 

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity 
วนัจดัตั้งกองทุน  
(Inception Date) 

23 พฤศจิกายน 2560 
 

สกุลเงินฐาน  
(base currency) 

USD 
 

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 
 

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

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนท่ีมุ่งหาผลตอบแทน
ผ่านการลงทุนในตราสารทุน , หุ้นสหกรณ์, participation shares, participation 
certificates และใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีภูมิล าเนา 
หรือมีธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศจีนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของ
กองทุน  
 
โดยทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้และตลาดหลกัทรัพยเ์สินเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน 
 
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะตอ้งลงทุนในตราสารทุนท่ี
ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือ
มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีการก ากบัดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC of 
the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

 
นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) 

http://www.ubs.com/funds
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อายกุองทุน ไม่ก าหนด 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ 

Website https://www.ubs.com/funds 

บริษทัจดัการกองทุน 
(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 
R.C.S. Luxembourg B 154.210 

ผูรั้กษาทรัพยสิ์นของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

Northern Trust Global Services SE, 
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg. 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทุน 
(Fund Auditor) 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

หมายเหต ุ : 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษทัจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวน
ดงักล่าวตกเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

2. อน่ึง กองทุนหลกัอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลกั
ได ้ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบตามท่ีประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนกองทุน UBS (Lux) IS -China A Opportunity  
 

 
ท่ีมา  : FACTSHEET Data as at  March 2022 
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ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

Q :  กองทุนรวมนีม้ีวิธีกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร 
A :   ตอ้งลงทุนขั้นต ่า 1 บาท และค านวณเป็นหน่วยลงทุนโดยใชจ้ านวนเงินลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

ขายหน่วยลงทุน  
 
ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) : 
ตวัอยา่ง 
1. กรณีบริษทัจดัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรกเท่ากบั 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ดงันั้น
กรณีท่ีลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก 1 บาท ผูล้งทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนจ านวน 0.1 หน่วย  
 

2. กรณีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก เช่น เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  
ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรกเท่ากบั 10.0535 บาทต่อหน่วยลงทุน 
ดงันั้นกรณีท่ีลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก 1,000 บาท ผูล้งทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนจ านวน 0.0994 หน่วย 
 

3. สามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไดร้ะหว่างวนัท่ี 26 – 30 ตุลาคม 2563 
 ในวนัส่ังซ้ือวนัสุดทา้ย บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับ

ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ  ท่ีท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถสรุปยอดค่าซ้ือหน่วยลงทุนและ
มีหลกัฐานจากธนาคารผูรั้บเงินให้สามารถตรวจสอบไดว่้าเป็นรายการซ้ือท่ีไดรั้บช าระเงินสมบูรณ์ถูกตอ้ง ภายในส้ินวนัท า
การสุดทา้ยของการเสนอขายคร้ังแรก เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่งอ่ืน 

 
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

 บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี หากมีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนครบ 
ตามจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก บริษทัจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยปิดประกาศท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 
1. วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน  และค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม  
 ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ 

คู่มือการลงทุน และค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) และสามารถท า
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงจะไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบท่ีมีไว ้ณ บริษทัจดัการและท่ีท าการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัจดัการ  

 
 กรณีท่ีผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป็นคร้ังแรก บริษทัจดัการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอยา่งถูกตอ้ง 
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2. วิธีการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการ จะตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน พร้อมกบัการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนในคร้ังแรกกบับริษทัจดัการก่อน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอใชบ้ริการกองทุน
รวม” (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน และจะตอ้งลงลายมือช่ือ
ในค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารส าคญัประกอบการขอใชบ้ริการ หรือเอกสารอื่น
ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/หรือ 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วย
ลงทุน  

 
3. วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทนุ 

3.1 บริษทัจดัการ  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่ังซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดย 

ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีบริษทัจดัการ โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุน พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึง
การท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมใน
อนาคต ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้บริษทัจดัการทางโทรสารได ้ โดยหลงัจากท่ีบริษทัจดัการไดรั้บค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูสั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  บริษทัจดัการจะส่งมอบส าเนา
ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนทางโทรสาร 

 
3.2 ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่ังซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดย 
ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถ
ส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือ
เอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ
หรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทางโทรสารได ้
โดยหลงัจากท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร  

 
3.3 ไปรษณีย ์ 
 

(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจ านวนเงินท่ี
ตอ้งการส่ังซ้ือแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) และตอ้งกรอกรายละเอียด



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 10 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

ต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้
ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการ  

 
(2)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนตน้ฉบับส าหรับการน าส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ โดย  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบบัส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
ดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการหรือบตัร
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และผูส่ั้งซ้ือ
ประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแนบเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือ
รับรอง หนังสือมอบอ านาจกระท าการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

3.6 Internet  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถขอใชบ้ริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ภายใตร้ายละเอียด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการ วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
3.7 หกับญัชี  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารในการใชบ้ริการค าส่ังหกับญัชีเงินฝาก สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดย

วิธีหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง
อินเทอร์เน็ต บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
4. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
  
 4.1 บริษทัจดัการ  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถ

เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีท าการของบริษัทจัดการ ภายในวันเดียวกับวนัท่ีส่ังซ้ือเท่านั้ น 
รายละเอียดดงัน้ี 

 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

  
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 11 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว โดย
บริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด ก่อน
ด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 
 ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้าร

จดัการของบริษทัจดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้และผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 
 ทั้งน้ี ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ 

ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าซ้ือหนวยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแลว้ และในกรณีท่ีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยค าส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ถูกปฎิเส
ธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็ค หรือดราฟต์ นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 4.2 ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถ

เรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัท่ีท าการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 
รายละเอียดดงัน้ี 

 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

  
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 

 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว โดย
บริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด ก่อน
ด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 12 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

 ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้าร
จดัการของบริษทัจดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้และผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

  
ทั้งน้ี ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ 
ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าซ้ือหนวยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแลว้ และในกรณีท่ีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยค าส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ถูกปฎิเส
ธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็ค หรือดราฟต์ นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 4.3 ไปรษณีย ์ 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค าส่ังโอนเงิน หรือดราฟต์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น

เขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร โดยส่ังจ่ายบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
 
4.4 Internet  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซด์ของบริษทัจดัการ สามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยใช้

บริการช าระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือค าส่ังหักบญัชีธนาคาร ของธนาคารท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดย
สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ  

 
4.5 หกับญัชี  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการค าส่ังหักบัญชีเงินฝาก สามารถข าระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนท่ีบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต โดยวิธีส่ังหกับญัชีเงิน
ฝากได ้โดยธนาคารตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
4.8 ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
 บริษทัจดัการอาจรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทางการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพ่ิมเติมวิธีการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ถึงวิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นๆ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
 ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุใหแ้ก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษทัจดัการมี

วตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้มี
ถ่ินฐานในสหรัฐอเมริการบุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 13 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 
เง่ือนไขการรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 
กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต ์ดงักล่าวตอ้งสามารถ
เรียกเก็บเงินได ้ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรือนุญาตเป็นอยา่งอ่ืน 

 
5. การจดัสรรหน่วยลงทุน  
 บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ตามท่ีส่ังซ้ือและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน

แลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจด
ทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ โดยใช้หลกัการ “ส่ังซ้ือ
ก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการปิดประกาศแจง้ให้ผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบที่บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

  
ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผูส่ั้งซ้ือ ทั้งน้ี บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

 
 ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู ้

ส่ังซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี  (ถา้มี) ให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

 
6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
 บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ีปรากฏเหตุกรณีการ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
 บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูส่ั้งซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียน

ให้แก่ ผูส่ั้งซ้ือ ตามท่ีอยูท่ี่ระบุในค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
 
 (1) กรณีท่ีบริษทัยติุโครงการเน่ืองจากหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ปรากฏว่า 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 14 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

 
 (1.1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือ 
 
 (1.2) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะยุติโครงการ เน่ืองจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย แต่มี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดต ่ากว่า 50,000,000 บาท เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

  
 (2) ระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการจดัตั้งและ

จดัการกองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
 บริษทัจดัการจะยติุการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม ตามท่ีผูล้งทุนซ้ือระบุไวใ้นค า

ขอใชบ้ริการกองทุนรวม ภายใน 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 
 
หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นภายในก าหนดดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาดของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผูล้งทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือส่ังการ
เป็นอยา่งอื่น  
 

8. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” (เฉพาะผู ้

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ
หรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลายมือช่ือในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการซ้ือและ/ หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู ้
ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/ หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนบั
มติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ
หรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  
(ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  

 
(2) กรณีนิติบุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
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(จ) หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนของ ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึงหากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา จะตอ้ง
ลงนามรับรองโดยผูม้อบอ านาจดว้ย  

(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 
(ช) บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
(ซ) บญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
 

 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุทางโทรสาร พร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนท่ี
รับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ี
บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทาง
โทรสารดว้ย  

 
ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก (หลังIPO) : 

1. บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ดงัน้ี 
 
ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 15:30 น. เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

  
ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดราฟต ์และไม่รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ผา่นธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ  ท่ีท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถสรุปยอดค่าซ้ือหน่วยลงทุนและมีหลกัฐานจากธนาคารผูรั้บ
เงินให้สามารถตรวจสอบไดว่้าเป็นรายการซ้ือท่ีไดรั้บช าระเงินสมบูรณ์ถูกตอ้ง ภายในส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน เวน้แต่
บริษทัจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น 
 

3. การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน 
3.1 กรณีบริษทัจดัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายคร้ังแรก 
 ผูล้งทุนขั้นต ่า 1 บาท และค านวณเป็นหน่วยลงทนุโดยใชจ้ านวนเงินลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้งทนุซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุน 1 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ ส้ินวนัท าการขาย
หน่วยลงทนุเท่ากบั 10.1000 บาทต่อหน่วย ดงันั้นกรณีท่ีลงทุน 1 บาท ผูล้งทนุจะไดรั้บหน่วยลงทุนจ านวน 0.0990 
หน่วย 

 
3.2 กรณีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายคร้ังแรก 
 กรณีบริษทัจดัการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ ร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
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 ตวัอยา่ง ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน
เท่ากับ 10.1540 บาทต่อหน่วยลงทุน ดังนั้น กรณีท่ีลงทุน 1 บาท ผูล้งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจ านวน 
0.0984 หน่วย 

 
รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก :  
บริษทัจดัการจะจดัให้มีหนังสือช้ีชวน หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และคู่มือการลงทุน ไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถ
ขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปหรือหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือการลงทุน ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และค าขอเปิด
บญัชีกองทุนรวมไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนทุกวนัในเวลาท าการ และสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นระหว่างวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน 

 
 กรณีท่ีผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ือการออมเป็นคร้ังแรก บริษทัจดัการจะแจกจา่ยคู่มือการลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนมีหน้าท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอยา่งถูกตอ้ง 

 
 ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 15:30 น.  
 

ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษทัจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี 
 
1. วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 
(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือ 

(ถา้มี) โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” และ “ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” (เฉพาะ
ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทั
จดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชัดเจนพร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสามารถส่งค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ 

 
 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลายมือช่ือในใบค าขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือ

เอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซ้ือ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติ
ส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(2) ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสาร
แสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และผู ้
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติ
บุคคลนั้น เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ และ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล
นั้นหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ 

 
(3) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เงินสด ค าส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ ทั้งน้ี การช าระ
เงินดว้ยเช็คหรือดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัที่ท  าการของบริษทัจดัการหรือ
สถานท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษทั
จดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอื่น  
วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

 

โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการ

อนุญาต 

 
บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทั
จดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
  
ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บริษทัจดัการจะถือว่าผูส่ั้งซ้ือท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการขายหน่วยลงทนุท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในราคาหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้น  
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(4) ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี เป็นธนาคาร หาก 
ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนยงัไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะโอนเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน เขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าว 

 
(5) หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน พร้อม

ทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูส่ั้งซ้ือแลว้ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร 

 
(6) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาขาย
หน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหน่วยลงทุน ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขาย
หน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดเ้ม่ือส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณบวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 
2. วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
 

(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็น
จ านวนเงินท่ีต้องการส่ังซ้ือไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่ าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติม
ในอนาคตให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการ 

(2) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค าส่ังโอนเงิน ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือ
ดราฟต์หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ ทั้งน้ีการช าระเงินดว้ยเช็คหรือดราฟต์ตอ้งสามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นเขตหักบญัชีกรุงเทพมหานคร เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอ่ืน โดยส่ังจ่าย
บญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 
(3) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนจะตอ้งส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนตน้ฉบบัส าหรับการน าส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบับส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน) ดราฟต ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใด
ท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

 
(4) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ในวนัท าการขายหน่วยลงทุนถดัจาก
วนัท่ีบริษทัจดัการไดรั้บค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวทางไปรษณีย ์และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหน่วย
ลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ 
ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดเ้ม่ือส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้น
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เป็นเกณฑ์ในการค านวณบวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคา
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการ
เป็นอยา่งอื่น ตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศก าหนดต่อไป 

3. วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
 

3.1  วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine) 
 เม่ือบริษทัจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอน

วิธีการใชบ้ริการและก าหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบติัตาม โดยบริษทัจดัการ
จะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ สามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดย

ใช้บริการช าระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารท่ีบริษทัจดัการ
ก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ  

 
3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(Tele-bank) 
 เม่ือบริษทัจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอน

วิธีการใชบ้ริการและก าหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบติัตาม โดยบริษทัจดัการ
จะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนเร่ิมให้บริการ   

 
4. วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจ า โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) 

 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถขอรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า และหนงัสือขอให้หักบญัชีเงินฝาก 

หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ ก าหนด ไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ 
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัในเวลาท าการ และสามารถขอใชบ้ริการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี บริษทัจดัการและธนาคาร
ผูใ้ห้บริการก าหนด ดงัน้ี 

 
4.1 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษารายละเอียดและกรอก “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” และ ”หนงัสือขอให้หัก

บญัชีเงินฝาก” หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการก าหนด เพื่อเป็นการยินยอมให้หัก
เงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าท่ียงัไม่ไดข้อ
ใชบ้ริการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนกบั บริษทัจดัการ และธนาคารผูใ้ห้บริการ) ให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง และย่ืนให้ บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงิน
ฝากท่ีประสงคใ์ห้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากนั้น  
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 ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการดังกล่าวแก่ผูล้งทุนท่ี “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือ
แบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคารก าหนด ไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารแลว้เท่านั้น  

 
4.2 ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งระบุช่ือกองทุนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า จ านวนเงินท่ีตอ้งการส่ังซ้ือในแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงตอ้งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ก าหนดเวลาในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า และขอ้มูลอื่นๆ ใน “ค าส่ัง
ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ 
ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้(ถา้มี)  

 
4.3 บริษทัจดัการจะไม่ด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝาก ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีใชวิ้ธีหักเงินจากบญัชีเงิน

ฝาก โดยการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ท่ีไม่สามารถน าฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีมีการ
หกับญัชีเงินฝาก   และท าให้บญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือดงักล่าวไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในงวด
การซ้ือหน่วยลงทุนงวดใด   ทั้งน้ี บริษทัจดัการ จะหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบุไวใ้น “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” เท่านั้น  และหากเงินในบญัชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ในการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ในงวดการซ้ือหน่วย
ลงทุนงวดใด บริษทัจดัการ จะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ   แต่จะท าการหัก
บญัชีเงินฝากในงวดถดัไป และจะไม่หักยอ้นหลงัส าหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการ 
มีสิทธิระงบัการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนในงวดการซ้ือหน่วยลงทุนงวดนั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ผูข้อ
ใช้บริการทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบญัชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการด าเนินการดงักล่าวเป็น
ระยะเวลา 2 งวดการซ้ือหน่วยลงทุนติดต่อกนั บริษทัจดัการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามค าขอน้ีไดท้นัที โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ผูข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ 

 
4.4 หากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งการแกไ้ขการหักบญัชีเงินฝาก ผูส่ั้งซ้ือ

หน่วยลงทุนจะตอ้งยกเลิกการใช ้“ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” ฉบบัเดิม และกรอกรายละเอียดใน “ค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นประจ า” ฉบับใหม่ หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจดัการก าหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและยื่นให้   
บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการหักบญัชี 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนวิธีน้ีแก่ผูล้งทุนท่ี “ หนงัสือขอให้หักบญัชี
เงินฝาก ” หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตามแบบท่ีธนาคารก าหนด ไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารแลว้เท่านั้น  

 
4.5 ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดรั้บเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุน และ บริษทัจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัสรรหน่วย
ลงทุนได ้โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
หาก บริษทัจดัการ ไดห้กับญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนแลว้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการ เป็นกรณี
พิเศษ 

 
 ทั้งน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึก

รายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัสรรหน่วยลงทุนแลว้  และ
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนทาง
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ไปรษณีย ์เพ่ือเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัถดัจากวนัส้ินเดือนของ
เดือนมิถุนายน และธนัวาคม 

 
 ทั้งน้ีบริษทัจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “การออกและส่ง
มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 

 
4.6 ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า ผูส่ั้งซ้ือหน่วย

ลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอื่นใดตามท่ี บริษัทจัดการ 
ก าหนดให้บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยการเลิกใชบ้ริการดงักล่าว
จะมีผลภายใน 30 วนั ภายหลังจาก บริษัทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับ
หนงัสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอื่นใดตามท่ี บริษทัจดัการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 

 
4.7 บริษทัจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงิน

ฝาก ยอมรับเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

   
ผูล้งทุนสามารถเลือกให้หักบญัชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ไดทุ้กเดือน ทุก 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน กนัยายน 
และธันวาคม) หรือทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) ในวนัท าการใดก็ได ้หรือตามวนัเวลาซ้ือ-ขายท่ีก าหนดใน
หนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าววนัใดตรงกบัวนัหยดุ บริษทัจดัการจะด าเนินการหักบญัชีเงินฝากของผู ้
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไปโดยระบุใน “ใบค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” 

 
ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการจะมีการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนั เวลา ซ้ือ
ขาย เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม 
บริษทัจดัการ จะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง 
และ/หรือประกาศทาง website ของบริษทัจดัการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ/หรือ ณ สถานท่ี
ติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 
5. ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษทัจดัการอาจรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทางการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพ่ิมเติมวิธีการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ถึงวิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นๆ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุใหแ้ก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษทัจดัการมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้มี
ถ่ินฐานในสหรัฐอเมริการบุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 
6. เง่ือนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทุน 
 

(1) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดราฟต์ ทั้งน้ีเช็คหรือดราฟต์
ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท่ีส่ังซ้ือ ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็น
อยา่งอื่น 

 
(2) ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนด้วยเงิน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

ยอมรับ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเพื่อ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษทัจดัการอาจด าเนินการให้มีการหักกลบกนัก็ได ้ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและ
ขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 
(3) หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ค าส่ัง

ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าส่ังหกับญัชีธนาคาร 
เช็คหรือดราฟต์ ไดรั้บเงินโอน หรือไดรั้บเงินจากการน าฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่ น
ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเขา้บญัชีซ้ือหน่วยลงทุนหรือบญัชีเงินฝากของกองทุนน้ีอนัเกิดจากการหกั
กลบของบริษทัจัดการ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจัดการยอมรับและได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง
จ านวนแลว้ 

 
(4) ในกรณีท่ีการช าระเงินดว้ยค าส่ังหักบญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร

ของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น 
และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดรั้บเช็ค
หรือดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ 

 
(5) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางท่ี

บริษทัจดัการก าหนด ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท า
การขายหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการ
ค านวณดงักล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เม่ือส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้ นเป็นเกณฑ์ในการค านวณบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคา
ท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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(6) บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และได้
ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรร
ไดแ้ก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มี
ดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน หรือโดยน าเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูส่ั้งซ้ือไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการหรือโดยให้ผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน
นั้น 

 
(7) การเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะด าเนินการภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุน ของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อม
ใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ถา้มี) แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือให้ผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนั้น เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอื่น 
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือ
รูปแบบอื่นท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้ตามรายละเอียดใน
หวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 

 
(8) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามท่ีบริษทัจดัการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราว และ/หรือประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั 
 

(9) การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูล้งทุนตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุน
เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด จึงเป็นผู ้มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออม จะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถื้อหน่วย
ลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชน์ทางดา้น
ภาษีและจะตอ้งช าระคืนเงินภาษีท่ีไดรั้บลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 
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อย่างไรก็ดี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพ่ือการออมเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ และแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 

(10) บริษทัจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการส่ังซ้ือดงักล่าวจะมีผลให้ผูล้งทุน
รายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวขอ้การไม่
ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และตามหวัขอ้ “การหยดุรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน”  
 

(11) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชดัเจน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร ให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนยืนยนัขอ้มูล และบริษทัจดัการไม่
สามารถให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็น
กรณีพิเศษ 
 

(12) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าส่ังซ้ือทางโทรสารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและ
ให้ความเห็นชอบให้บริษทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลท่ีไดรั้บทางโทรสาร ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

(13) บริษทัจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทน โดยบริษทัจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง และ/หรือประกาศทาง 
website ของบริษัทจัดการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
 

(14) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีไม่มีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนตอ้งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงพอต่อการลงทุนทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
(15) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือ

ส่ังสับเปล่ียน ท่ีไม่ไดมี้สัญชาติไทย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ  
 
(16) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือ

ส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 25 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

เส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพ่ิม วนัและเวลาท าการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะติด
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ/หรือ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

 
7. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

 ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม” 
(เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกตอ้งและชัดเจน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลง
ลายมือช่ือในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
โดยบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลกัฐานในการซ้ือและ/ หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/ หรือเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
 
(1)  กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  
(ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  

 
(2)  กรณีนิติบุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(จ) หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนา

บตัรประชาชนของ ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึงหากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็น
ฉบบัส าเนา จะตอ้งลงนามรับรองโดย  ผูม้อบอ านาจดว้ย  

(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 
(ช) บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
(ซ) บญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

  
 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมส าเนาเอกสาร

แสดงตนท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 26 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนทางโทรสารดว้ย  

 
กำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 
บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ดงัน้ี 
 
บริษทัจดัการยงัไม่เปิดรับค าส่ังขายคืนของกองทุนรวมเพ่ือการออมในช่วงแรก ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือปรับปรุงในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการใน 
ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ 
 
(ผู ้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด โทรศัพท ์ 
0-2126-8399 และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามรายช่ือและการติดต่อดา้นล่าง) 
(รายละเอียดตาม ส่วนขอ้มูลโครงการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) 
 
สถำนที่ติดต่อซ้ือ-ขำยหน่วยลงทุน : 

ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถติดต่อดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอินเทอร์เน็ต ไดท่ี้ 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

อยู ่ห้อง 902 – 908  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 02-055-5801 
• E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com  Website :https://www.thanachartfundeastspring.com 
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-292-4352 
• หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง 
 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
  

  “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 

 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ธนชาต  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 

mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com
https://www.thanachartfundeastspring.co/
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ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

 
 โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 
 
Q :  กรณีใดท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A :   บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดงักล่าว   

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการด าเนินการดงักล่าว   

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
 
- บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 
-   บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมีผลกระทบ  
    ต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
-    บริษทัจดัการอาจหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป  
    ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 
 

Q :  กองทุนรวมนี้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร 

A :  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก ำหนดดังนี ้
 การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย 

ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)      มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง 

            สมเหตุสมผล  
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(ข)      มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ 

           ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา  

 

ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดับวนัท่ีส่งค าส่ังขายคืน
ก่อนหลงั 
 

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้ว  

1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน
รวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการค้าหลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ีก่อนการเปิดรับ
ค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการอาจหยุดค านวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
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4. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้
ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

กำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ัง
ขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 
วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
 

Q: บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) 
ส ำหรับกองทุนรวมนี ้อย่ำงไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 

ส ำหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร
หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย
ราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    

 
ส ำหรับในอนำคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนัไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น ของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น 
บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ หรือ ผา่นทาง
ช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขท่ีใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ือง  
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มือนั้น ๆ 
 
▪   กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง 
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใชใ้นการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือ
ภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของ
กองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข  ณ ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใน

การซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณทท่ีสะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั (threshold) 
ท่ีก าหนดไว ้

 
• กองทุนรวมท่ัวไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการ
ซ้ือขายทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

 
-      Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสูงสุด
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี
เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
รำยละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงเป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยล
ทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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▪ กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย 
สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน
มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่า
การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
 
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได ้ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
 
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
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ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่น
รายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ี
ก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
รำยละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงผูถื้อหน่วยอาจจะไดรั้บช าระเงินจากค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้ัวขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และ
เป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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▪ กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี้ หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

 
▪ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
โดยบริษทัจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล  

 
  

Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A: บริษทัจดัการยงัไม่เปิดรับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออม ในช่วงแรกนบั

จากวนัจดทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
7 วนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ  
 
ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเท่านั้น 
(ไม่สามารถสับเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ)  ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงในภายหลงั ทั้งน้ี ส าหรับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 
บริษทัจดัการจะค านวนตน้ทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (First In, First 
Out: FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  สามารถขอรับ
หนงัสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) ไดท่ี้ ท่ีท าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือ
ช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดใน
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษทัจดัการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ขอ้ 8 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
 
Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร 
A :   ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
 
Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้

จำกช่องทำงใด 
A :   ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้ 
1. Website : https://www.thanachartfundeastspring.com  
2. บริษทัจดัการท่ี โทร. 02-126-8399 
3. ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคนืท่ี บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q :  กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น สมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้  

 
 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมอบหมายให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเป็น

ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง  หรือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทัจดัการ
หรือนายทะเบียน   

  
Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   
A :   ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

ขอ้จ ากดัสิทธิออกเสียง 
• ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษทั

จดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมี
ผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู ่
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Q :  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนว
ทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่ำงไร 

A :   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 
Q :  กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั โทรศพัท ์0-2126-8399 หรือ 
 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 
 ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-4763-90    
 
 การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 บริษทัจดัการตกลงให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านกังาน ก.ล.ต. ได ้

 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนนิงำนของกองทุนรวม 

Q :  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ซ่ึงอย่ำงน้อยต้องมีรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ำทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

A :   ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั (บลจ.ธนชาต)  
• เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ออมสิน จ ากดั (บลจ.ออมสิน)  
• ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท  
• เป็นหน่ึงในเจ็ดบริษทัแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงั 
• ต่อมาไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบคุคล 
• ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
• ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุรวม ธนชาติ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2542  
• และเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาติ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2544  
• ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 

26 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 
 

http://www.thanachartfund.com/
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ทุนจดทะเบียน  
 จ านวน 100,000,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 เรียกช าระแลว้ 100,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 
 
ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผูถื้อหุ้น โดยถือหุ้นในบริษทัจดัการคิดเป็นร้อยละดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทั พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  ร้อยละ 50.09999 
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต ร้อยละ 49.9 
3. พรูเด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ ร้อยละ 0.00001 
 
คณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดงัน้ี 
1. คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์ ประธานกรรมการ 
2. คุณอดิศร  เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ 
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มวัรีช ไมเยอร์ กรรมการ 
4. คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ 
5. คุณศรัณย ์ ภู่พฒัน์ กรรมการ 
 
จ ำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั   99 กองทุน (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 149,082,760,735.66  บาท (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทุน ไดแ้ก่ 

1. คุณย่ิงยง      เจียรวุฑฒิ  ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกุล   กรรมการ 
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา  กรรมการ 
4. คุณวิภาสิริ เกษมศุข  กรรมการ 
5. คุณพชัราภา  มหทัธนกุล               กรรมการ 

 
Q :  รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมรวมท้ัง

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว 
A :   รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 

ช่ือ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
1.ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 
 
 
 

- ปริญญาเอก / ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขานวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนนัทา 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บลจ.ธนชาต 

- ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง/ ฝ่ายตราสารหน้ี/ฝ่าย

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ 
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ช่ือ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 - ปริญญาโท / MBA  (Finance) 

New York University 
- ปริญญาตรี / BBAบริหารธุรกิจ 

(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

ลงทุนต่างประเทศ 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการ 

- เจา้หนา้ท่ีลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 

2. น.ส.นนัทนชั กิติเฉลิม
เกียรติ  

- ปริญญาโท MFIN in 
International Finance. The 
University of Glasgow 

- ปริญญาตรี B.E. Economics 
International Program. 
Thammasat University. 

- CFA level I 
-  

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ยโูอบี 
- Investment Analyst, FWD 

Life Insurance Public 
Company Limited 

- Marketing Officer, 
Institutional Private Fund 
Department, Kasikorn Asset 
Management Co. Ltd, 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

 
Q :  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมท้ังต้องจัดให้มี

ข้อควำมว่ำ รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
A :  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 

ล าดบั บริษทั เบอร์โทรศพัท ์
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 02-292-4352 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8951 
4 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778 
5 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1383 
6 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 0-2305-9442 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2670-8649 
8 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโกจ้ ากดั 0-2695-5847 
9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 ต่อ 808 
10 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
11 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ ่ 0-2299-8170 
12 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2650-9842 ต่อ 8231 
13 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
14 บริษทัฮัง่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ จ ากดั 0-2763-7525 
15 บริษทัหลกัทรัพยเ์อเชีย เวลท ์จ ากดั 0-2680-5061 
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ล าดบั บริษทั เบอร์โทรศพัท ์
16 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวิลธ์ เมจิก จ ากดั 0-2861-5508, 0-2861-4920 ต่อ 622 
17 ธนาคารกสิกรไทย 0-2273-2189 
18 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2648-1718 
19 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8889 
20 บริษทั หลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั 0-2026-5100 กด 1 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง 
 
รำยช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั โทรศพัท ์0-2126-8300 โทรสาร 0-2217-5281 
 
รำยช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 0-2296-4763-90   
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู ้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้  
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  
• ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
• ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  
• เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com 
 

ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

ความเส่ียงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง มีดงัน้ี 
ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

1. ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) คือ โอกาสท่ีราคา
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทนุลงทุนไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุสภาพ
คล่องในตลาดเงิน การปรับตวัของราคาสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัใน
การผลิตหรือเกิดสงคราม 
เป็นตน้ 

 
2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate 

Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกบัเงินอีกสกุลหน่ึง 

1. บริษัทจัดการจะด าเนินการศึกษาและประเมินปัจจัยเส่ียง
ต่างๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะด าเนินการติดตามและ
วิเคราะห์ ปั จจัย ท่ี จะมีผลกระทบต่ อระดับราคาของ
หลกัทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองนอกจากน้ี จะศึกษา
ข้อจ ากัดต่างๆ  เพื่อมิให้ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของ
กองทุนอีกดว้ย 

 
 
2. ส าหรับกองทุนน้ีจะใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ จึงอาจมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ีกองทุนน าเงินบาท

http://www.thanachartfund.com/
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ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ
ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
จะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้ง
แลกเปล่ียนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทนุมา
เป็นเงินสกุลบาท 

 
 
 
 
3. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ  (Country and 

Political Risk) ไดแ้ก่ เสถียรภาพทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนไดล้งทุนไว ้

 
 
4. ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ 

(Repatriation Risk) คือ ความเส่ียงท่ีกองทุนไม่สามารถน า
เงินลงทุนและผลตอบแทนกลบัประเทศไดค้รบถว้นตามท่ี
คาดไวไ้ด ้

 
5. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทนุ 

(Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย
ตราสารนั้นๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมหรือภายในระยะเวลาท่ี
ตอ้งการ 

 
 
6. ความเส่ียงจากการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Leverage 

Risk) คือความเส่ียงจากการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
เพื่อป้องกนัความเส่ียงโดยระยะเวลาและสัดส่วนในการ
ลงทุนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงนั้นจะขึ้นกบัการคาดการณ์
แนวโนม้ในอนาคตของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงอาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดอาจท า
ให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากขึ้น 
 

7. ความเส่ียงจากความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร (Credit 
Risk) คือโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระคืนเงิน
ตน้หรือดอกเบ้ียไดต้ามก าหนดเวลา 

 

ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ต่างประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีที เอฟตราสารทุน
ต่างประเทศในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่บา้ง ซ่ึงมูลค่า
ของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีกองทุนไป
ลงทุน ซ่ึงท าให้ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรั้บก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได ้ 

 
3. บริษทัจดัการจะด าเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนการลงทุนได้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
4. บริษทัจดัการจะศึกษาขอ้จ ากดั เง่ือนไข และประเมินปัจจยั

เส่ียงต่างๆ อยา่งระมดัระวงั ก่อนท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์น
แต่ละประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และ
การน าเงินกลบัเขา้ประเทศของกองทุน 

5. บริษทัจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ท่ีมี
สภาพคล่องเพียงพอในการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะ
พิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเง่ือนไขของกองทุน เพื่อ
ลดความเส่ียงในดา้นการขายคนืหน่วยลงทนุ 

 
6. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาความ
เส่ียงลงทุน/คณะกรรมการลงทุนของบริษทัจดัการ เช่น จาก
สัดส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นร้อยละต่อ
ขนาดของกองทุน 

 
 
 
7. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีดีมี

คุณภาพ มีประวติัการด าเนินงานท่ีดี และมีความมัน่คง 
นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหปั์จจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาของตราสารอยา่งสม ่าเสมอ 
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ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 
 
8. ความเส่ียงดา้นภาษี (Tax Considerations) การเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวกบัภาษีอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าเงินลงทุนของกองทุน 
หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูล้งทุน 

 
8. บริษทัจดัการจะมีการติดตามสถานการณ์และแจง้ให้ 

ผูถื้อหน่วยรับทราบล่วงหนา้ในช่องทางท่ีเหมาะสมถึง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัภาษีซ่ึงอาจมี
ผลกระทบกบัผลตอบแทนของผูล้งทุน 

 

กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
 2.1 กรณีมี Credi rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 2.2 กรณีมี Credi rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 หรือขอ้  3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 

1.1 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
1.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%  

 (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่ างประเทศห รือผู ้มีภาระผูกพัน มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

แฝง หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชย ์ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 

วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษทัหลกัทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผู ้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษทัดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษทัท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 

6.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยู่
ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ  national scale) อยู่ใน
ระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี < 397 นบัแต่วนัท่ีลงทุน 

รวมกนัไม่เกินอตัราดังน้ี แล้วแต่อตัรา
ใดจะสูงกว่า 

(1) (1) 10% หรือ 
(2) (2) น ้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตามขอ้ 

6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน 

ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating อยู่ใน

ระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้

ภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ 
national scale) อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน

กระดานซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 
2 ขอ้ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาแลว้แต่

กรณี 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการ

เขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี  แล้วแต่
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2.  derivatives on organized exchange  

 
 
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป็น ผูอ้อก  ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บัญชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 
เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ
ทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั  1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ 
MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าแฝงซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุน
ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพยสิ์นดงักล่าวมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารห น้ี  ตราสารก่ึงห น้ี ก่ึงทุน  ตราสารท่ี มี สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ศุกูก หรือ ตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี  credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่มี  credit 

rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

6 Derivatives ดงัน้ี 
 6.1 การเขา้ท าธุรธรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) 
ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเข้าท าธุรกรรมderivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด
ความเส่ียง(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น1  
 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น2  
 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) 
ของกองทุนตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1) Absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) Relative VaR < 20% เท่า ของ VaR ของ 

benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex 
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
มีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ: 1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้น

ของบริษทัรวมกนัน้อยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของผูอ้อกรายใดราย
หน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้น เป็น
รายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู ้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ บุคคลตาม  

1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วย
นั้น เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5  หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ีออก
หน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีในการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เร่ืองการลงทุนของกองทุน 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำก ผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1) 

 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

 2563 2564 

1. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)(2) 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไม่เกิน 1.50% ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) ไม่เกิน 1.50% ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 
OUT) 

มี 214 บาทต่อรายการ 

1. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย หรือตาม
อตัราท่ีนายทะเบียน

ก าหนด 

20 บาทต่อรายการ 

2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไม่มี 
2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ(5))(2)  

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.1400% 1.605% 1.610% 
3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% 0.0214% 0.021% 
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140% 0.134% 0.134% 
3.4 ค่าใชจ้่ายในการจดัท ารายงานและเอกสารของกองทุน ตามท่ีจ่ายจริง - 0.122% 
3.5 ค่าสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง - 0.027% 
3.6 ค่าไปรษณีย ์ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.011% 
3.7 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ไม่เกิน 1.284% ตามท่ีจ่ายจริง 0.003% 
4. อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ(2)   
4.1 อตัราส่วนค่าใชจ้่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  ไม่เกิน 3.745% 1.928% 

 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึ้งเรียกเก็บจากกองทุน ท่ีระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (มูลค่าท่ีเกิดจาก
มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้
การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค านวณ) 
หมายเหตุ :  
(1)  ทั้งน้ี ตามท่ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนก าหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย

ของกองทนุเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายในระยะเวลาหน่ึงปี (เพ่ิมขึ้นจากอตัราสูงสุด



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 50 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม 

ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน) โดยบริษทัจดัการจะตอ้งด าเนินการตามรายละเอียดท่ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ ไดแ้ก่ 
(1.1)  บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียหรือค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมขึ้น โดย

ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัจดัการ ส านกังานใหญ่และ/หรือส านกังานสาขา
ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ 

(1.2) แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง  
(2)    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
(3)  ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้าซอ้นระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขาย

และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เท่านั้น 
(4)  ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(5)  ร้อยละของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัดว้ย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค านวณ ทั้งน้ีโดย

ยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงั
ไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค านวณ 

(6) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
(6.1) กรณีสับเปล่ียน SSF ภายในบลจ.ธนชาต : ปัจจุบนัไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 
(6.2) กรณีสับเปล่ียน SSF ไปยงับลจ.อื่น : เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ 

 
 

  2564 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.01 
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รำยงำนกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



155,756.97 100.00 155,756.97

155,756.97 100.00 155,756.97

155,756.97 100.00 155,756.97

155,756.97 100.00 155,756.97

13,787.32

13,785.32

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 12,945.07

Aa2* 840.26

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(1,462.66)

(1,462.66)

(317.41)

(317.41)

รวมทั้งส้ิน 155,756.97 100.00 167,764.23

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง  China A เพ่ือการออม

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 92.83

หน่วยลงทุน 92.83

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 92.83

UBCIA2A UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
(USD) I-A2-acc

36.01 92.83

เงนิฝากธนาคาร 8.22

ประเภทออมทรัพย์ 8.22

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 12,937.70 7.72

BANK 
DEPOSIT-

BANK DEPOSIT-USD 826.84 0.50

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.87)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.87)

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.18)

หนีสิ้นอ่ืน (0.18)



รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (31,181.48)  (0.02%)  (31,181.48)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง 155,136.90  0.09%  155,136.90  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกนัความเส่ียง (85,497.48)  (0.05%)  (85,497.48)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (1,447,526.40)  (0.86%)  (1,447,526.40)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (53,590.40)  (0.03%)  (53,590.40)  

ก าไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสญัญา คู่สญัญา
อนัดบัความน่าเช่ือถือ

วตัถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

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) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผลกำรด ำเนินงำน "กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง China A เพ่ือกำรออม" 

 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

  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 

T-ES-ChinaA-SSF1 -3.22 -14.33 - - - - -10.99 

ดชันีมาตรฐาน2 0.97 8.10 - - - - 21.10 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 

(บาท) 

9.1967 10.3901 - - - - 10.0000 

หมายเหตุ :  

1ร้อยละต่อปี 

2ดัชนีมำตรฐำน คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คอื MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment  สัดส่วน

(%) : 100.00 

 
 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ค ำเตือน / ข้อแนะน ำ 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อ
การออม ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง China A เพื่อการออม ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงิน
หรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั อาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ธนชาต จ ากดั เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูล
ดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected person) 
ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อตนเองได ้ โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด  และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษทัจัดการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูล้งทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้  ทั้งน้ี 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผูมี้อ านาจ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งท าความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว 
บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิด
บญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการ
ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีลงทุนมีหนา้ท่ีตอ้งท าความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ 
(Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการ
และหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใช้

http://www.sec.or.th/
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บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อ านาจก าหนดแนวทาง 

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายนั้น 

 
หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มถิุนำยน 2565 
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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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Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of fund 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
Company

UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Fund domicile Luxembourg
1 as at 14.02.2022

 
Fund Statistics
Net asset value (USD, 31.03.2022) 113.23
Last 12 months (USD) – high 163.12
Last 12 months (USD) – low 103.86
Total fund assets (USD m) 2 267.78
Share class assets (USD m) 464.98

 
in % 1 year 2 years 3 years Ø p.a. 2

years
Ø p.a. 3

years
Portfolio (USD) -24.90 11.08 14.95 5.39 4.76
Benchmark2 -8.01 37.34 28.14 17.19 8.62
The performance shown does not take account of any commissions,
entry or exit charges.
1 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)

 
in % 10.2021 11.2021 12.2021 01.2022 02.2022 03.2022
Portfolio (USD) 1.89 -0.93 4.56 -7.97 -1.08 -8.76
Benchmark 2.15 0.49 0.75 -8.82 2.75 -8.94
 
Key Figures

2 years 3 years 5 years
Beta 0.99 0.93 n.a.
Correlation 0.87 0.84 n.a.
Volatility1

– Portfolio 22.14% 20.67% n.a.
–– Benchmark 19.43% 18.82% 19.57%
Tracking error (ex post) 11.08% 11.17% n.a.
Information ratio -1.07% -0.35% n.a.
Sharpe ratio 0.23 0.19 n.a.
Risk free rate 0.20% 0.82% n.a.
R2 0.75 0.71 n.a.
1 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
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Sector exposure (%)
Sectors Portfolio
Consumer Staples 24.24
Health Care 23.69
Financial Services 21.55
Consumer Discretionary 9.54
Communication Services 6.95
Cash 6.04
Information Technology 3.43
Materials 3.13
Real estate 1.17
Industrials 0.26
Energy 0.00
Others 0.00

10 largest positions (%)
Portfolio

CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1 10.12
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1 9.77
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9.18
PING AN BANK CO LTD A 6.49
PING AN INSURANCE A CNY1 4.94
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A 4.90
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1 4.78
MIDEA GROUP CO LTD-A 4.37
NETEASE INC 4.11
WUXI APPTEC CO LTD-A 3.51

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

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.

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.

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. 10
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการออม Thanachart Eastspring China A
Super Savings Fund



กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการออม
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการออม
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Eastspring China A Super Savings Fund
ชื่อยอโครงการ : T-ES-ChinaA-SSF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน หากเปน
กรณีที่

1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอยาง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน

2) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน

3) การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูลงทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในคูมือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม และซื้อหนวยลงทุนภายในระยะเวลาการใชสิทธิประโยชนทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหนวยงานของทางการประกาศกําหนด
จึงเปนผูมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปขอยกเวนภาษีเงินได และผูถือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะตอง
คํานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด โดยหากผูถือหนวยลงทุนมีรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมกอนเงื่อนไขดังกลาว จะตองเสียสิทธิประโยชนทางดานภาษีและจะตองชําระคืนเงินภาษีที่ไดรับลดหยอนและเงินเพิ่มใหแกกรมสรรพากร

อยางไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหนวยงานของทางการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแก

ผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมเปนการชั่วคราวหรือถาวร 
โดยจะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลัน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนที่เหลือ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

กองทนุเปดธนชาต อสีท์สปรงิ China A เพือการออม
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ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS - China A Opportunity
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
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 การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดย
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มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุน
หรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง 
ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน 
อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
มีแนวโนมแข็งคา

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
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
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ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  และไมนํามา
บังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้ ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปน
สําคัญ

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)
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(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

4.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามขอ 4.1 ตอผูสนใจจะลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย

5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่สงคําสั่งผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลคาเกินกวา   รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
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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

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity
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วันจัดตั้งกองทุน

 (Inception Date)

23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

 (base currency)

USD

ตัวชี้วัด (Benchmark)

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

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
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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

 Website https://www.ubs.com/funds

ผูรักษาทรัพยสินของกองทุน (Custodian 
Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.
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ผูตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers, 

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
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
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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 เพื่อการออม มุงหวังใหผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (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
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
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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

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
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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

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
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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

• 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
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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

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
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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

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
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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
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
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• 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
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
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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

• 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
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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

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
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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

(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
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(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 บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
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 : 2.1400 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1070 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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
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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 

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
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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

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
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มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A เพื่อการออม Thanachart Eastspring China A
Super Savings Fund



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) :

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road,

Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281

Website:https://www.thanachartfundeastspring.com

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
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน

(4)เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
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(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 

(13)ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”

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

(20)แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น

(21)จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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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
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
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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

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
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(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 

(ค)จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 

(ง)จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
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(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

(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
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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

(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
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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
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   
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(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
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
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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 :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
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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
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับจัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมตามวิธีที่กําหนดในขอนโยบายการจายเงินปนผล และหัวขอ “การกําหนดเวลา
และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได
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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

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
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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

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ  “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม
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นับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ  “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
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
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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

(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมนํา
หนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด

(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบ
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พรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง

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

(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน

(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
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(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

(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
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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
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่

ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
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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
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
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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

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
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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
(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
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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 :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้(1)มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตาม
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2)จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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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 

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
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(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

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
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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

(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
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(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ 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 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
การขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอ
บริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
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. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา
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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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