กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Vietnam Active Equity
(TMB-ES-VIETNAM)
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กลุม่ Vietnam Equity
นโยบายและกลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรื อ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศ (กองทุนปลำยทำง) โดยกองทุนปลำยทำงมีนโยบำยมุ่งเน้ น
ลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษัทที่อยูใ่ นประเทศเวียดนำมหรื อบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศ
เวียดนำม ทั ้งนี ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ ำงต้ น ตั ้งแต่ 2 กองทุนขึ ้นไป
โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่ำทรั พย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
มุ่งหวังให้ ได้ รับผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวสูงกว่ำดัชนีชีว้ ัด
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
YTD
-

3 เดือน
-0.85
3.77

6 เดือน
-14.61
-7.06

1 ปี
-

ดัชนีชี ้วัด (USD)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน

-

-2.69
0.02
22.82

-16.92
-10.44
27.98

-

ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (USD)

-

19.25
21.38

23.37
24.55

-

3 ปี
-

5 ปี
-

10 ปี
-

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
-11.45

ดัชนีชี ้วัด (THB)
ดัชนีชี ้วัด (USD)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน

-

-

-

-6.91
-16.05
-

ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (USD)

-

-

-

26.00
22.14
23.17

กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)

กองทุน

TMB-ES-VIETNAM

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet

ระดับความเสี่ยง
ต่า
1 2 3 4 5 6 7 8
สูง
คาอธิบาย
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่ำ 80 %
ของ NAV
ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน

20 ม.ค. 2565

วันเริ่ มต้ น class

-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
อำยุกองทุน

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
ไม่กำหนด

ดัชนีชวี ้ ัด :
1. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100%
หมำยเหตุ : ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์ สหรั ฐ ปรั บด้ วยอัตรำ
แลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด ผลกำร
ดำเนินงำนน้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 1 ปี คำนวณตำมระยะเวลำจริ ง
คาเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

การซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

การขายคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 1 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1 บำท

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+6

Remark : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 6 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรจัดกำร
2.1400

เก็บจริง
1.6050

รวมค่ำใช้ จ่ำย
3.7450
1.7935
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพิม่ เติมได้ ที่หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่ าธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
1.50

เก็บจริง
1.50

กำรรั บซื ้อคืน

ไม่มี

ยกเว้ น

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

1.50
ไม่มี

1.50
ยกเว้ น

กำรโอนหน่วย
5
5
หมำยเหตุ : 1.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)ไม่เกิน 0.25% ปั จจุบันไม่เรี ยกเก็บ 2.ค่ำโอน 5
บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขั ้นต่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำทต่อครั ง้ )
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุน
98.32
รวมตรำสำรทุน
เงินฝำกธนำคำรประเภท
ออมทรั พย์
ประเภทรำยกำรค้ ำงรั บอื่นๆ
ประเภทรำยกำรค้ ำงจ่ำย
หรื อหนี ้สินอื่นๆ
รำยกำรอื่นๆ

TMB-ES-VIETNAM

3.86
0.13
-0.72
-1.59

ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
Dragon Capital Developing
Markets Strategies plc Vietnam Equity UCITS Fund
Lumen Vietnam Fund

% NAV
77.34
20.98

-26.29%

FX Hedging

85.12%

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

38.86%

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

( ตั ้งแต่ 24 ส.ค. 2565 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน : Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS
Fund
ชื่อกองทุน : Lumen Vietnam Fund

ISIN code : IE00BD5HPH84
Bloomberg code : VIETNAM ID EQUITY
ISIN code : LI0408681091
Bloomberg code : LUMENUS LE EQUITY

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (หรือตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนกรณีท่ยี ังไม่ ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่ อหน่ วยที่จดุ สูงสุดไป
จนถึงจุดต่า สุดในช่ วงที่ NAV ต่ อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่ า Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ย งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื ้ นตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ผ้ ลู งทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้ แต่ การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลั บมาที่เ งิน ทุน เริ่มต้ นใช้ ระยะเวลานานเท่า ใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ ของการลงทุนในสกุลเงินต่ า งประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ความถี่ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกองทุนในช่ วงเวลาใดช่ วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่ า ที่ต่า กว่ า ระหว่ า งผลรวมของมูลค่ า การซือ้ หลักทรัพย์ กับ
ผลรวมของมูลค่ า การขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้ วยมูลค่ า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาเดีย วกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ บ่อยครัง้ ของผู้จดั การกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่สี ูง จึงต้ องพิจารณาเปรีย บเทีย บกับผลการดาเนินงา นของกองทุนรวมเพื่อ ประเมินความ
คุ้มค่ า ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังกล่ า ว
Sharpe Ratio อัตราส่ วนระหว่ า งผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกั บความเสี่ย งจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่ า งระหว่ า งอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย ง (risk-free rate) เปรีย บเทีย บกับค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้ รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ย งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่ า จะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ที่ดีกว่ า เนื่องจากได้ รับ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ า ภายใต้ ระดับความเสี่ย งเดีย วกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกั บดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) โดยค่ า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ สูงกว่ า ดัชนีชวี ้ ัด ซึ่งเป็ นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จดั การกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้ า ลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ อย่ า งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในพอร์ ตการลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอัตราการเปลี่ย นแปลงของตลาด Beta น้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์
ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนน้ อยกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ ของตลาด Beta มากกว่ า 1 แสดงว่ า หลักทรัพย์ ในพอร์ ต
การลงทุนมีการเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่ า การเปลี่ย นแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลีย นแบบดัชนีชวี ้ ัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้ า งผลตอบแทนให้ใกล้ เคีย ง
กับดัชนีชวี ้ ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ห่า งจากดัชนีชวี ้ ัดมากขึน้
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ ดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที
้ ่จะได้ รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้ นที่จะได้ รับคืน นามาคิด
ลดเป็ นมูลค่ า ปัจจุบนั โดยใช้ วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้ คานวณจากค่ า เฉลี่ย ถ่ วงนา้ หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ ต่ ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่ วยมาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้ เปรีย บเทีย บอัตราผลตอบแทนระหว่ า งกองทุนรวมตราสารหนีท้ ่ มี ีนโยบายถือครองตราสาร หนีจ้ นครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้ เคีย งกันได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

| ศูนย์ ท่ ปี ริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้
Expert in Asia. Invest in Your Future.

TMB-ES-VIETNAM

เอกสารแนบท้าย
คำเตือนที่สำคัญ : TMB-ES-VIETNAM
1.กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสีย่ งของเงินต้นจากการลงทุน
2.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนปลายทางในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าทำ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
4. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
ที่สูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
5.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เป็นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานสูงจึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับ
ความผันผวนของผลการดำเนินงานได้ต่ำหรือปานกลาง
6.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ในกร ณีที่บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อน
การหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร
7.เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้ (รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไป
ยังกองทุนปลายทาง(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครอง
หน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคำขอ/เกณฑ์ของปลายทาง รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ถือหน่วยและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี้ บริษัท จัดการ
อาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่
เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกำหนดของปลายทางในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว
8.บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ทีอ่ อกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ ลงทุน
ที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
9.ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใด
เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวน

