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คำจำก ัดควำม / คำนิยำม : เป็นไปตำมประกำศ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่บริษทั จัดการ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: https://www.eastspring.co.th
E-mail: contactus.th@eastpring.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y1

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y1 Fund

1.3. ชื่อย่อ

:

TMB-ES-FIX1Y1

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5

ประเภทการขาย : ขายครัง้ เดียว

1.6

การกาหนดอายุโครงการ : กาหนด

1.7

อายุโครงการ : 1 ปี

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : -

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับ แต่วันที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดกลั
้
บเข้ ามาลงทุนในประเทศ หรื อสงวน
สิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว และไม่ถือว่า ปฏิบตั ิผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ หากเกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) กรณีที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ้ง
กองทุน เพื่อนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ อย่างเหมาะสม
(2.2) ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2.3) ในกรณีที่ตราสาร และ/หรื อทรัพย์สิน และหรื อกองทุนปลายทางทีก่ องทุนลงทุน เปลี่ยนแปลงวัน
ชาระเงินคืนและหรื อเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดอายุ หรื อกรณีทกี่ องทุนรวมได้ รับผลกระทบจาก
การชาระเงินคืนจากตราสาร และ/หรื อทรัพย์สิน และหรื อกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน หรื อใน
กรณีทีเกิดเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรื อกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อ
การลงทุนของกองทุนที่นาเงินไปลงทุนในประเทศนัน้ ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรื อ
กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศ หรื อเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรื อมี
การจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรื อมาตรการเกี่ยวกับการสารองเงินทุนในประเทศซึง่
อาจมีผลกระทบทาให้ กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้ น ใน
กรณีดงั กล่าวอาจทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับเข้ ามาได้ ภายในวันที่ครบกาหนดอายุ
โครงการ ซึง่ จะทาให้ กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปี 1 เดือน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะนาเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผ้ จู ดั การกองทุนเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนาเงิน
ลงทุนกลับเข้ ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทาได้
(2.4) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรากฏว่าไม่มตี ราสาร และ/หรื อลงทุนใน
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วย CIS ต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
และ/หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั ้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะรายงานให้ สานักงานทราบภายใน 7 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสุดท้ ายของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่า
กว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันทีช่ าระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจน
ครบถ้ วน
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1

จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้ น : 1,000.00 ล้ านบาท

2.1.1 จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้ น : 1,000.00 ล้ านบาท
2.2

เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้ น) :

•

ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่
เกินร้ อยละ15 ของจานวนเงินทุนโครงการ หรื อไม่เกิน 150 ล้ านบาท(greenshoe)

•

ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการจะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
อาจดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว

2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4

จานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.00 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท บาท
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2.6

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท

2.7

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : เสนอขายครัง้ แรกครัง้ เดียว

2.8.

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด

2.9. จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่ : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทีต่ ้ องการโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่
มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนาเงินลงทุนที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารหนี ้ต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นตราสารที่ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series
3
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุน
รวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
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3.6 การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า : ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชีว้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) : ไม่มี
เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตวั ชี ้วัดและเป็ นกองทุนหลักที่มีอายุโครงการ ทังนี
้ บ้ ริ หารจัดการลงทุน
เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาป็ นต้ องเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนกับ
ตัวชี ้วัด
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทา
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
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กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว คื อ กองทุ น Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารทหนี ้ ที่จด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore)
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนี ้และได้ เงินต้ นเมื่อครบ
กาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนี ้อื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ Asia
Pacific และEmerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ที่จดทะเบียนใน developed
market ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มี อัน ดับความน่าเชื่อ ถื อต่ากว่า ระดับ ที่สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment
grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารทหนี ้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS
(Monetary Authority of Singapore) เป็ นกองทุน รวมที่ เ สนอขายให้ กับ ผู้ ล งทุน ต่ า งๆ ทัง้ ผู้ ล งทุ น ทั่ว ไป (retail
investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)
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ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญของกองทุนหลักได้ ถูกเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed
ncome Plan Series 3 เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds
ชื่อ

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
โครงสร้ างของกองทุน
Class
: I1
Eastspring
ISIN Code
: SGXZ61855805
Investments Unit
Bloomberg Code : N/A
Trusts – Fixed Income วันจัดตั ้งกองทุน (Inception Date) : 19 สิงหาคม 2564
Plan Series 3
(กองทุนหลักจะ IPO ระหว่างวันที่ 2 – 19 สิงหาคม 2564)
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : N/A
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตรา
วัตถุประสงค์และนโยบาย
สารหนี ้และได้ เงินต้ นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้
การลงทุน
และตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging
market กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารหนี แ้ ละตราสารหนี อ้ ื่ น ๆ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
developed market ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น

อายุกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล

กองทุนมีจดุ ประสงค์ในการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในตราสารหนี ้ investment grade
และ อาจลงทุนในตราสารหนี ้ non – investment grade ไม่เกิน 20% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ประมาณ 1 ปี
ไม่มี

วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ
บริษัทจัดการกองทุน
Eastspring Investments (Singapore) Limited
(Management Company) 10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore
018983
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(Custodian Bank)
1 Queen’s Road Central, Hong Kong
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

KPMG LLP
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan
Series 3
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge) สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation
เรี ยกเก็บร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
Charge)
กองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ถือ
เป็ นรายได้ ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ไม่มี (ไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยน)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee’s and
Custodian Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

อัตราร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.06 ต่ อ ปี ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ของ
กองทุ น (สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.20 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ) และขัน้ ต่าอย่างน้ อย 15,000
เหรี ยญสหรัฐต่อปี
มากกว่าร้ อยละ 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หากทรัพย์สินภายใต้ การจัดการของกองทุนรวม
ต่ากว่า 10 ล้ านเหรียญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการทา
ธุรกรรม

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุนในต่ างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่ างประเทศ : เป็ นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่ เป็ นไปตามข้ อนี ้ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
ประกาศกาหนด

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน : ไม่ มี
4.2. ประเภทการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน : ไม่ มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน) : ไม่ มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บลจ.
5.1. ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บริษัทจัดการ
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บริษัทจัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก : ไม่ มี
6.1. ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก : ไม่ มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก : ไม่ มี
6.3. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน : : ไม่ มี
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7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ มกี ารรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y1 ทังจ
้ านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ด
ทหารไทยธนบดี (หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึง่ เป็ น
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทาการก่อนวันสิ ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษทั จัดการถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ ตกลงสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นนี ้ เพื่อใช้ ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ด
ทหารไทยธนบดี(หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของสิ ้นวันทารายการ
สาหรับการดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวข้ างต้ น บริษัท
จัดการจะแจ้ งวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั
สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ความสามารถของบริษัทจัดการในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างสมบูรณ์ ขึ ้นอยูก่ บั การไม่มี
เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบในแง่ลบกับกองทุน เช่นตามหัวข้ อความเสี่ยงการลงทุนในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุป
ข้ อมูลสาคัญ
อนี่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีภายหลังจากการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วในวันทาการถัดไป ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยัน
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน ผ่านทาง www.eastspring.co.th หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ งา่ ยและทัว่ ถึง
7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
- กองทุนจะไม่เปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างอายุโครงการ
- กองทุนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทาการก่อนวันสิ ้นสุดอายุ
โครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วันสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรื อ
เพิ่มวันและเวลาทาการการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการ
เปลี่ ย นแปลง รายละเอี ย ด ดัง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ผ่ า นทาง
www.eastspring.co.th หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :

8. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บริษัทจัดการ
8.2.รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บริษัทจัดการ
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9. การชาระค่ารับซื ้อคืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษั ทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษให้
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 ภายใต้ หวั ข้ อวิธีการ
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วันที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ 10.1(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
แทนก็ได้
(4) ในระหว่ า งการเลื่ อ นก าหนดช าระค่า ขายคื น หากมี ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน สั่ง ขายคื น หน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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10.3 ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16 ภายใต้ หวั ข้ อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่ง :
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ทีร่ ับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) จานวนวันสูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทาการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผล ประโยชน์อนั เนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ทีร่ ับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชั่วคราว
หรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคาสั่งซื ้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการ
ชัว่ คราวหรื อถาวร
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
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13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3 กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี

15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)*
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)* :
รายละเอียด / จานวน /อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.2145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม :ค่าธรรมเนียมรวม รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี * :
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี * :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0540 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
(รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี * :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่
คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ* :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม
1.ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทังนี
้ ้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยต่อปี
2. อากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง ค่าใช้ จ่ายในการโอนหลักทรัพย์
รวมทังการจั
้
ดทาหนังสือหรื อเอกสารการเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้ จ่ายในการรับ
โอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียน เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
หรื อตราสารต่างๆ
3.ค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรั พย์ สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศสมาคม
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4.ค่าธรรมเนียมผู้ชาระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชาระเงิน หรื อทรั พย์ สินอื่นคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชาระ
บัญชีและเลิกกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์ สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพ ย์ในต่างประเทศของกองทุน
ตามที่จ่ายจริง
6. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าภาษี อากร ที่เกิดขึน้ หรื อเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์ สิน หรื อ
หลักทรั พย์ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รั บมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรั กษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่ายของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้ บริการทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรื อความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ เช่น สัญญา
Forward, Swap, Future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใด
เพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
7. ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสี ย หายจากบริ ษัท จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ง จากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติ ดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนีใ้ ดๆ ของ
กองทุนตามที่จ่ายจริง
9. ค่าใช้ จ่ายในการรั บชาระเงินค่าจองซือ้ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่ าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ ามี)
10. ค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชาระราคาหลักทรั พย์ ล่วงหน้ าจาก global custodian
สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง
11.ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หรื ออ้ างอิงดัชนีหลักทรัพย์เครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อของผู้คานวณและประกาศดัชนี (Index Provider) รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึง
ข้ อมูลที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็ นต้ น
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12.ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์ มคาขอใช้ บริ การกองทุน
เปิ ด คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรื อรู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ ดาเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
13.ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และค่าใช้ จ่ายในการนาส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศ
ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ กองทุนที่
บริษัทจัดการจัดทาขึ ้นหรื อมีหน้ าที่จดั ทาขึ ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดหรื อกฎหมายกาหนด
14. ค่าใช้ จ่ายในการจัดตั ้งและเก็บรักษาฐานข้ อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
15. ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เช่น ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาข้ อมูลและระบบงาน การติดต่อ
ประสานงาน ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการก่อนการจัดตั ้งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั ้งกองทุนค่าใช้ จ่ายในการ
ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านสื่อต่างๆ เช่น website เป็ นต้ น
16. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการขออนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
17.ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด / จานวน / อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
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โดยบริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอี ยดให้ ผ้ ูลงทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุป
ข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบโดยติดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อที่ www.eastspring.co.th
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) : มี
รายละเอียด / จานวน / อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยติดประกาศที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดั งกล่าวที่สานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ าไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบข้ อมูลดังกล่าว
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบโดยติดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อที่ www.eastspring.co.th
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 5.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรื อเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตรา 5 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้ องไม่ต่ากว่า 100 บาท
และสูง สุด ไม่ เ กิ น 1,000 บาท โดยจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจากผู้ โอนในวัน ที่ ยื่ น ค าขอโอนหน่ ว ยลงทุน อัต รา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกภาษีมลู ค่าเพิ่มด้ วย (ถ้ ามี)
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (exit fee) : ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.25
ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนาส่งเข้ าหรื อ
ตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพือ่ นาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืน .หรื อราคาสับเปลี่ยนเข้ า หรื อราคา
สับเปลี่ยนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้ จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ น
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสั่งซื ้อหรื อสั่งขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับ
อัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่
เกิดขึ ้นจริง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่า แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริง
บริ ษัทจัดการอาจจะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ บริ ษัท
จัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
15.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ ของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณและจะเรี ยกเก็บ
จากกองทุนเป็ นรายเดือน
การคานวณค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 1 โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้ รับ
หรื อบริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี
นับตั ้งแต่วนั ที่เกิดค่าโฆษณานัน้
การคานวณค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 2 ถึง 6 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริง
และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 3 โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 7 ถึง 17 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 10 ในส่วนค่าใช้ บริ การทดรองจ่ายเงินเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้ าจาก
global custodian สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
นันจะเรี
้
ยกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
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1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลด
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ งา่ ย
และทัว่ ถึง
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมือ่ บริษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว
2. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้น โดยประกาศใน www.eastspring.co.th หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ งา่ ยและทัว่ ถึง
3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเดิม
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว บริษจั ดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
ดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
www.eastspring.co.th หรื อช่องทางทีเ่ ข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว บริษัท
จัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้ อ 3 บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y1

24

1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป โดยบริษัทจะคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่มิได้
มีการทาสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวัน
ทาการซื ้อขายก่อนวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูล
ที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้ อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ ซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทา
การถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มิได้
มีการทาสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวัน
ทาการซื ้อขายก่อนวันคานวณราคาขายและราคารับซื อ้ คืนหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขายเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่
ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้ อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยถือว่า
ได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 2 วันทาการถัดไป

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y1

25

ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กาหนดในข้ างต้ นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการอาจนาอัตรา
แลกเปลี่ยนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมาใช้ แทนโดยอนุโลม
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็ นสกุลเงินบาทหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายล่าสุดก่อนหน้ าวันที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ อง
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศได้ กระทาการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรื อ
ช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิ ธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
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(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั ้ รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทา
การ

16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้
ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าว
ด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5
ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้ อง
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดยรายงานดังกล่าว ต้ องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคา
หน่วยลงทุนครั ง้ ต่อไป บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องนับแต่วันที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วันที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริ ษั ท จั ด การส่ ง รายงานให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ทั ง้ นี ้ รายงานดั ง กล่ า วจะมี ร ายการอย่ า งน้ อยดั ง ต่ อ ไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มี
การแก้ ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานตาม (1)
3.นอกจากการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 แล้ ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ อง หากการไม่
ถูกต้ องดังกล่าวมีมลู ค่าตั ้งแต่ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้ อง ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี ้ เฉพาะวันที่มลู ค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่าและคิดเป็ นอัตรา
ดังกล่าว
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(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ ในรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้ อ 2 (1) ด้ วย โดยให้ อยู่ในส่วนของการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่า ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(2) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตามข้ อ 2 (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัท
จัด การจะไม่ ส่ ง รายงานมาตรการป้ องกั น ให้ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จ ะส่ ง ส าเนาเอกสารที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
4. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
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(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึง่
ร้ อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม2(ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
5.บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื อ้ หน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
: ไม่มี
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17.4 ชื่อ ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลง ทุน (Outsource)
: ไม่มี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5 ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
17.7 การแต่งตั ้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชีครัง้ แรก ประมาณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีช

21. กำรดำเนินกำรกรณีบริษ ัทจ ัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมทีป
่ ระกำศกำหนด :

เป็ นไปตามประกาศ

22. ผลบ ังค ับของโครงกำรจ ัดกำรกองทุนรวม :

เป็ นไปตามประกาศ
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ทีอ่ อกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ในกรณีทขี่ ้ อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนาม
ในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที ได้ รับการแต่งตั ้งโดยชอบ ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y1
1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website : www.eastspring.co.th
E-mail : contactus.th@eastpring.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
TMB Asset Management Co., Ltd. (Head Office)
9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330
Office: 02-838-1800 Fax : 0-2838-1703
Website : www.eastspring.co.th
E-mail : contactus.th@eastpring.com
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) การบริหารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุน
รวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
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ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ นนตามที
ั้
่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวัน
ทาการที่ 2 นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิม่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วันทา
การสุดท้ ายของทุกเดือนให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ ี่สิบของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน
ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ วิ ธี จั ด การกองทุ น ภายใต้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 ภายใต้ หวั ข้ อการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ญ) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุน
ใดมีมลู ค่าตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ฏ) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจน
ชาระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่า ยในการดาเนินงานของ
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กองทุนภายใต้ รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15.2 ภายใต้ หวั ข้ อค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อ
กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนและกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ภายใต้ หวั ข้ อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น
ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตาม
อั ต ราที่ ก าหนดไว้ ในส่ ว นรายละเอี ย ดโครงการจั ด การกองทุ น รวมข้ อ 15 ภายใต้ หั ว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) จั ด ให้ มี บ ริ ก ารทดรองจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ช าระราคาหลั ก ทรั พ ย์ ล่ ว งหน้ าจากผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น
ต่างประเทศ ณ วันชาระราคา สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้น
จากการทาธุรกรรมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวมตามที่ ก าหนดไว้ ใ นส่ ว นรายละเอี ย ดโครงการจัด การกองทุ น รวมข้ อ 15 ภายใต้ หัว ข้ อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) การแต่งตั ้งบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงือ่ นไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ล
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ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 2 ภายใต้ หวั ข้ อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ แ ห่ ง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง) แต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ
ยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตั ้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ข) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7 ภายใต้ หัวข้ อการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ค) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7 ภายใต้ หัวข้ อการรั บซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน คงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน
ง) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
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จ) จัดให้ มีการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปี บัญชี และส่งรายงาน
ดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยรายงานดังกล่ าวต้ องแสดงข้ อมูล
ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานตามข้ อ ช) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้ อ มูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
ทั ง้ นี ้ มิ ใ ห้ น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คับ กั บ กรณี ก องทุ น เลิ ก ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นส่ ว น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 20 ภายใต้ หัวข้ อข้ อกาหนดอื่ นๆ โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ เกิดขึ ้น ก่อนหรื อในวันที่ครบกาหนดจัดทา หรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ช) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชี ให้ บริษัทจัดการ
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี
บัญชีนนั ้
ซ) การจัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยแจ้ งความประสงค์ให้ จดั ส่งรายงานดังกล่าว บริษัทจัดการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฌ) จัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบันทุ กรอบปี บัญชี และจัดส่งให้ แก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ) ขอรั บ ใบแทนหลั ก ฐานการรั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น เปิ ดต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
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ฎ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และ
จัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ ้นวันทาการนัน้
ฐ) จัด ท ารายงานโดยระบุชื่ อ จ านวน อัต ราส่ ว นการลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ง หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่ งมิได้ เกิดจาก
การลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สิน
อื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ น
อย่างอื่น
ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้ อ 20 ภายใต้ หวั ข้ อข้ อกาหนดอืน่ ๆ
ฒ) จัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง ข้ อมูล
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน
ณ) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ ามที่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดเป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษัทภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ าย
ของแต่ละเดือน พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยดังกล่าว
ด) จัดส่งข้ อมูลการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลงทุนหรื อได้ มาซึง่ สัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า
ต) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ถ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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และหรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายประกาศ กฎ หรื อคาสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ กาหนดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการ
กองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงานหรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้ ามาทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
Website : www.kasikornbank.com
E-mail : MKT_SS@kasikornbank
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนข้ อ 15 ภายใต้ หวั ข้ อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตั ้งและ
ดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์เงินได้ จาก
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การจาหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของ
กองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้ นีใ้ ห้ เป็ นไปตามคาสั่งของบริ ษัท
จัดการ
(3) จ่ายเงิน หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆของกองทุนตามคาสัง่ ของ
บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นการรับเงินปั น
ผล และดอกเบี ้ย การจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
อื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริษทั จัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกาลัง
อยู่ในระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล
ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับ
และจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อ
คืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
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(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ น
ธรรมในกรณี ที่ วิ ธี ก ารค านวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามปกติ ท าให้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ไม่ เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์ ใ นขณะค านวณมูลค่ าหรื อ กรณี ที่ เ ป็ นทรั พ ย์ สิน อื่ น นอกจากที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมด
้
ในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มคี าสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขายคืนดังกล่าวคิด
เป็ นจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆที่บริ ษัทจัดการ
เป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นปี
บัญชีนนั ้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30
วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
(11) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบัติตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ กองทุน หรื อไม่ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติ ตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การที่พ ระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชี
ได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชี

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y1

41

ยังไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังนี ้
14.1 รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการ
ประสงค์จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนั ้ ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์แต่งตั ้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึง่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นตัวแทนในการทา
หน้ าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตั ้ง
ตัวแทนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนัน้
ด้ วย
(16) ดูแ ลการด ารงจานวนผู้ถื อหน่ วยลงทุน ของกองทุน ให้ เป็ นไปตามโครงการและตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนดใน
โครงการหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ ดาเนินการตามประกาศ
และโครงการดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รั บรองกรณี การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็ นการให้ ประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรื อ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมทังรายละเอี
้
ยด
ของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคารับรองดังกล่าวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามวรรคหนึง่
ให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
โดยบริ ษั ท จั ด การมี ห น้ า ที่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การขอมติ แ ละการนั บ มติ ใ ห้ แก่ ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์
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(19) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลง
ลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่มอบให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่
บนปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการ
กระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรื อทัง้ หมดดังต่อไปนี ้ ทัง้ นีโ้ ดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมายได้ ตาม
สัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
หน่วยที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไป
เปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แ ก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์
เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลประโยชน์ ได้ ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการรับรู้ หรื อรับทราบเหตุการณ์ ดังกล่าว หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถู กต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว และบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดู แล
ผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้ หมด
ของกองทุนนันให้
้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยและภายใน
เวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ูดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :
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ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ หน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็ นต้ น
และ/หรื อ ผู้ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศอื่ น รวมถึ ง ระบบอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ บ ริ ษั ท จัด การและ/หรื อ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้ รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว และบริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบโดยประกาศใน
www.eastspring.co.th หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
: นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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5. ผู้จดั จาหน่าย :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง โดยจะแจ้ งให้ ทราบทาง Website ของบริษัท
จัดการ ที่ www.eastspring.co.th
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วย
ลงทุนมาขายแก่บริษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วย
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ลงทุน มาขายคืน ได้ ทุกวัน ท าการซือ้ ขายตามราคารั บ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน ซึ่ง ค านวณตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุน รวมข้ อ 16 ภายใต้ หัวข้ อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการใน
กรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยกเว้ นกรณีที่บริษัทจัดการ
กาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล : ไม่มี
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ยกเว้ นกรณีการโอนของผู้ถือหน่วยที่เข้ า
ข้ อจากัดการลงทุนตามข้ อ 13.4 ภายใต้ หวั ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ ในตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ภายใต้ หัวข้ อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ เรี ยกเก็บจาก
กองทุ น รวมและผู้ สั่ ง ซื อ้ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ยกเว้ น การโอนเปลี่ ย นมื อ หน่ ว ยลงทุ น เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับ
โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) ภายใต้ หัวข้ อ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย”
และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
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ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ภายใต้ หวั ข้ อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
จากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ น
หลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หาก
บริษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ใน
ใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอน
หน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
13.4 ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อ
ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ง รวมถึงดิ น แดนของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คลรวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น
ซึ่ง จัด ตัง้ ขึ น้ ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง สาขาของนิ ติ บุค คลดัง กล่ าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังใน
้ และ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อ
หรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติ บุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อ
จาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ ซึง่ เป็ นไปตามหัวข้ อ
"การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ" ใน
ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการหรื อบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นเจ้ าของ
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บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เป็ นไปภายใต้
หัวข้ อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหรื อสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
เมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 22 ภายใต้ หัวข้ อการเลิกกองทุนรวม โดยบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีผ้ ูชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้
ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 23 ภายใต้ หวั ข้ อ การชาระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน
13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ไม่มี
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานาแทนเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทงนี
ั ้ ้นายทะเบียน
ห น่ ว ย ล ง ทุ นจ ะ รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น ก า ร จ า น า ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บจ า น า ที่ เ ป็ น ส ถ า บั น ก า ร เ งิ นเ ท่ า นั น้

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปจานาจะต้ องนาเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มายื่น
พร้ อมกรอกคาขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่ อการจานาด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานใหญ่ หรื อ
สานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อส่งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการระงับ การทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ไว้ ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้ งจานาต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท
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อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ เฉพาะในกรณีที่ใช้ เพื่อการจานาเท่านัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริษัทจัดการดาเนินการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชี ได้ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 ภายใต้ หัวข้ อการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด
ๆ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วยอมรั บ ที่ จ ะผู ก พัน ตามข้ อก าหนดให้ ข้ อผู ก พั น ซึ่ ง ลงนามโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนที่กองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบต่างๆตามที่
ระบุไว้ ในหัวข้ อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามข้ อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และผู้สั่งซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนในนามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสั่งซือ้
หน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนจะต้ องลง
ลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อ
บริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนออกให้ ในนามบริษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้
เป็ นหลักฐานในการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื ้อคืนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตั ้งแต่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอารายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการที่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือ
หน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน
15.

กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :ไม่มี

16.

วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนจะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและ มิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผ้ อู อกตรา
สารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่ อ มี ก ารบั น ทึ ก มู ล ค่ า ตราสารแห่ ง หนี ห้ รื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องเป็ นศู น ย์ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก รายที่ มี ชื่ อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ น
ผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
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16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้ หรื อผลประโยชน์ทไี่ ด้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ย
เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วัน
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่มเี งินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้ รับชาระ
หนีต้ ามตราสารแห่งหนีห้ รื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้ อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก มู ล ค่ า ตราสารแห่ ง หนี ห้ รื อสิ ท ธิ เ รี ยกร้ องของกองทุ น เป็ นศู น ย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
กองทุนจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นใน
การรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
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(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภททีก่ องทุนสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
(2) กรณี เ ป็ นทรั พ ย์ สิน ประเภทที่กองทุน ไม่ สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษั ท จัดการจะจาหน่ ายทรั พย์ สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
16.3 ในกรณี ที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่ง
หนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการอาจนาเงิน
ได้ สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้
ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สุทธินนไม่
ั ้ ค้ มุ
กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้
กรณี บ ริ ษั ท จัด การไม่ สามารถชาระค่ าขายคื นหน่ ว ยลงทุน เป็ นเงิ น และจะช าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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ให้ สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้ สิทธิหรื อการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดใน
ข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่กาหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวทีจ่ ดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ต่อเมื่อได้ รับเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไป
ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 ภายใต้ หวั ข้ อการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่ และบริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
นันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษหรื อจะ
ดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดได้
1. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการด้ วย
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ใช้ วิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกิน
ร้ อยละ 80 ให้ บ ริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมส่ ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกั บ การขอมติ แ ละการนั บ มติ ไ ปยัง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ล่าสุดในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
หรื อข้ อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้ กระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมทีต่ ้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
4. การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท
จัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
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(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4.4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)
การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
5 การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริษัทจัดการยื่นคาขอพร้ อม
ทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และชาระค่าธรรมเนียมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบ
คาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ ว
6. ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีการ
จัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายให้ ถือว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับ
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือ
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หน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรื อที่ กาหนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่ กาหนดใน
ประกาศนี ้แล้ วให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิดโดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากันต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ ได้ รับผลกระทบแล้ วแต่
กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้ องได้ รับมติเสียงข้ าง
มากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบแล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบแล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การช าระค่า ขายคื น หน่ วยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ สิน อื่ น ตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 18/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับ
มติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
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(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ อ งกระท าเป็ นหนัง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พัน บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการ
และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อ หลัก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50
ล้ านบาทในวันทาการใดและบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
4. สานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตั ้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั ้ง
จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ น
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การเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสานักงาน
ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน
ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทาให้ เชือ่ ได้ ว่าการจัดตั ้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั ้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง และสานักงานสัง่ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใด ๆ และ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสัง่ ได้ หรื อดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุน
รวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
22.2 การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข้ อ 22.1 ภายใต้ หวั ข้ อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั ้งแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1ภายใต้ หวั ข้ อเงื่อนไขใน
การเลิกกองทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์ รวมทังแจ้
้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 22.1ภายใต้ หวั ข้ อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏ
เหตุตามข้ อ 22.1 ภายใต้ หวั ข้ อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทาการ
นับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1 ภายใต้ หวั ข้ อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
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ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใด
ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวม
2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหน้ าบริษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
ก) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มชี ื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
ข) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และแจ้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่น
ใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ค) จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
3. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหัก
จ่ า ยจากทรั พย์ สิน ของกองทุน รวม และผู้ช าระบัญชี จะดาเนิน การเฉลี่ ย เงิน คืนให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุน ตามมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถือ อยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็จสิ ้นทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนจะหักจ่าย
จากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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