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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม :   เป็นไปตำมประกำศ 
 
 
 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ที่อยู่บริษทัจัดการ  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
                             944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330        
  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 

Website: https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: contactus.th@eastpring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y2  

 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ)  : TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y2 Fund                

 
1.3. ชื่อย่อ  :  TMB-ES-FIX1Y2   
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย  : ขายครัง้เดยีว 

 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด 

 
1.7  อายโุครงการ :  1 ปี 
 
1.8  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :   - 
 
1.9 เงื่อนไข (อายโุครงการ) :  
 

(1)   อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต ่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

 

https://www.tmbameastspring.com/
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(2)   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวน

สิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบตัิผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั หากเกิด
เหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

 
(2.1) กรณีที่กองทุนรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้

กองทนุ เพื่อน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

(2.2) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
 
(2.3) ในกรณีที่ตราสาร และ/หรือทรัพย์สิน และหรือกองทนุปลายทางทีก่องทนุลงทนุ เปล่ียนแปลงวนั

ช าระเงินคืนและหรือเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดอาย ุหรือกรณีทีก่องทนุรวมได้รับผลกระทบจาก
การช าระเงินคืนจากตราสาร และ/หรือทรัพย์สิน และหรือกองทนุปลายทางที่กองทนุลงทนุ หรือใน
กรณีทีเกิดเหตกุารณ์อนัไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อ
การลงทนุของกองทนุท่ีน าเงินไปลงทนุในประเทศนัน้ ๆ อาทเิช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคมุกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอปุสรรคต่อการแลกเปล่ียนระหว่างเงินตราตา่งประเทศ หรือมี
การจ ากดัการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกบัการส ารองเงินทนุในประเทศซึง่
อาจมีผลกระทบท าให้กองทนุไมส่ามารถแปลงคา่เงินลงทนุกลบัมาเป็นสกลุเงินบาทได้ เป็นต้น ใน
กรณีดงักลา่วอาจท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินลงทนุกลบัเข้ามาได้ภายในวนัท่ีครบก าหนดอายุ
โครงการ ซึง่จะท าให้กองทนุอาจมีอายโุครงการมากกวา่ 1 ปี 1 เดอืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะน าเงินลงทนุดงักล่าวไปลงทนุในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่นท่ีผู้จดัการกองทนุเห็นว่าเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะน าเงิน
ลงทนุกลบัเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระท าได้ 

 
(2.4) ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสาร และ/หรือลงทนุใน

หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวม โดยบริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะรายงานให้ส านกังานทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ 
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  ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคืนเงินซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ี
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ภายใน 1 เดือนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัท
จดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจาก
ความผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่า
กว่าร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจน
ครบถ้วน 

 
1.10  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  
 
2.1  จ านวนเงนิทุนของโครงการเร่ิมต้น  : 1,000.00 ล้านบาท 

2.1.1  จ านวนเงนิทนุโครงการเร่ิมต้น : 1,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เงื่อนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการเร่ิมต้น)  :  

•    ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ หรือไม่เกิน 150 ล้านบาท(greenshoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ (greenshoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และ
อาจด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

2.3   มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 10.0000 บาท  
 

2.4   จ านวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.00   หน่วย  
 

2.5   ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  บาท 
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2.6   มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  : 1  บาท 

 

2.7   มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : เสนอขายครัง้แรกครัง้เดียว 

 
2.8.      มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.9.  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด 
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1 วตัถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อระดมเงินลงทนุจากผู้ลงทนุท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้แก่ผู้ ลงทนุท่ีแสวงหาโอกาสในการลงทนุท่ี
มากกวา่การลงทนุภายในประเทศ โดยจะน าเงินลงทนุท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารหนีต้า่งประเทศ ท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเส่ียง 
 
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 
ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทนุEastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
 
3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุ
รวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด ทัง้นีจ้ะท าเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวมเท่านัน้ 
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3.6  การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

       3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-
Hedging) 
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 
 
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อตัราส่วนการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100 

3.7  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) :  ลงทนุ 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : ไม่มี 
เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซึ่งไม่มีตวัชีว้ดัและเป็นกองทุนหลกัที่มีอายุโครงการ  ทัง้นีบ้ริหารจดัการลงทุน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงไม่จ าป็นต้องเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุกบั
ตวัชีว้ดั 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้            
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียน
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ในการตดัสินใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท า
หรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 
 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทหนี ้ ที่จด
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ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  (Monetary Authority of Singapore) 
ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
กองทุนหลกั มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ละได้เงินต้นเมื่อครบ
ก าหนดอายโุครงการ โดยกองทุนจะลงทนุในตราสารหนี ้และตราสารหนีอ้ื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ Asia 
Pacific และEmerging market กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีอ้ื่น ๆ ที่จดทะเบียนใน developed 
market ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนท่ีเหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทนุใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้าท าสญัญาซื อ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดัการกองทนุ  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

รายละเอียดกองทุนหลัก :  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทหนี ้ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด าเนินงานตามระเบียบของ MAS  
(Monetary Authority of Singapore) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ ลงทุนทั่วไป ( retail 
investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    

ปัจจัยความเส่ียงและข้อมลูที่เก่ียวกับการลงทุนที่ส าคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือ             
ชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed 
ncome Plan Series 3 เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds 
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ชื่อ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 

โครงสร้างของกองทนุ 
Eastspring 
Investments Unit 
Trusts – Fixed Income 
Plan Series 3 

 

Class                         :    I1 
ISIN Code                  :     SGXZ61855805 
Bloomberg Code       :  N/A 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 19 สิงหาคม 2564 
(กองทนุหลกัจะ IPO ระหว่างวนัท่ี 2 – 19 สิงหาคม 2564)  
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  : N/A 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุนหลกั มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตรา
สารหนีแ้ละได้เงินต้นเมื่อครบก าหนดอายโุครงการ โดยกองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้
และตราสารหนีอ้ื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging 
market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารหนีอ้ื่น ๆ ที่จดทะเบียนใน 
developed market ทัง้นี ้กองทนุนีม้ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกนัเงินต้น 

กองทนุมจีดุประสงคใ์นการลงทนุไม่น้อยกวา่ 80% ในตราสารหนี ้investment grade 
และ อาจลงทนุในตราสารหนี ้non – investment grade ไม่เกิน 20% ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

อายกุองทนุ ประมาณ 1 ปี 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Eastspring Investments (Singapore) Limited 
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 
018983 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

KPMG LLP 
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581 

 

 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan 
Series 3 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Initial Sales Charge) สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Realisation 
Charge) 

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ถือ
เป็นรายได้ของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (Switching Fee) ไม่มี (ไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยน) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee’s and 
Custodian Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่ เกิน ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และขัน้ต ่าอย่างน้อย 15,000
เหรียญสหรัฐต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มากกวา่ร้อยละ 0.1% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ หากทรัพย์สินภายใต้การจดัการของกองทนุรวม
ต ่ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรม 

 

ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

 

3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทนุ : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทนุในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

 
3.14. อตัราส่วนการลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
 
อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนี ้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ 
ประกาศก าหนด 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : ไม่ม ี

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์บลจ.  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสอืชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสอืชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไม่มี 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไม่ม ี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไม่ม ี

6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : : ไม่ม ี
 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ 

 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ : 

 
      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- แบบอตัโนมตั ิ
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7.4. รายละเอยีดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y2  ทัง้จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยัง

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี  (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายุโครงการ โดย

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนนี ้เพื่อใช้ในการ

สับเปล่ียนไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัท

จดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ารายการ 

 
ส าหรับการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่าวข้างต้น บริษัท

จดัการจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นั

สิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ความสามารถของบริษัทจดัการในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นได้อยา่งสมบรูณ์ ขึน้อยูก่บัการไม่มี
เหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบในแง่ลบกบักองทนุ เช่นตามหวัข้อความเส่ียงการลงทนุในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญั 

อนี่ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดีภายหลงัจากการท ารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิแล้วในวนัท าการถดัไป ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืน หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปยงักองทนุอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทัง้สิน้  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนั
ดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือชอ่งทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปล่ียนแปลงกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั ผ่านทาง www.eastspring.co.TH หรือช่องทางที่เข้าถงึได้งา่ยและทัว่ถึง 

 
7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :   

 

           -     กองทนุจะไม่เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ระหว่างอายโุครงการ  
- กองทุนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายุ

โครงการ 
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7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันสิน้สุดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 

 
7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ

เพิ่มวนัและเวลาท าการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถื  อหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้หากมีการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทาง 
www.eastspring.co.TH หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 

 
7.9.  รายละเอียดเพิม่เตมิ :   
 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจดัการ 

8.2.รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิม่เติม : 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจดัการ 

 
9. การช าระคา่รับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:  
 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการ ต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
10.1  บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  ้
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 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 ภายใต้หวัข้อวิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
10.2  การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้
              (1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันท าการนับแต่วันที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
 (2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ    
ใด ๆ โดยพลนั 
 (3)  แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ 10.1(2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได้ 
 (4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ี
ส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามข้อ 16 ภายใต้หวัข้อวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง :  
การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุ
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุ 
ไม่เกิน 5 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 
11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่ งซือ้ / ค าสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรก็ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร 
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12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  
 

เป็นไปตามประกาศ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 
         บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว   

3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  

5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 1 – 4 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  ไม่มี 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :   ไม่มี 

 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 
15.1ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)*  : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)*  :  

รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.2145 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :ค่าธรรมเนียมรวม รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

     
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี* :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0000 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย
มูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี* :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.0540 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
หักด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ 
(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี* :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน  ณ วันที่
ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไม่มี  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
ไม่มี  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ*   :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 
1.ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ จะเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0535 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเฉล่ียต่อปี  
 
2. อากรแสตมป์และค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้การจดัท าหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการรับ
โอนพนัธบตัรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
หรือตราสารต่างๆ 
 
3.ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ  
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
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4.ค่าธรรมเนียมผู้ช าระบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียหรือช าระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการช าระ
บญัชีและเลิกกองทนุ 
 
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลักทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน 
ตามที่จ่ายจริง  
 
6. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทัว่ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกันความเส่ียงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สัญญา 
Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใด
เพื่อให้กองทนุสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น  
 
7. ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
 
8. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของ
กองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
9. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ามี)  
 
10.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง 
 
11.ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการใช้หรืออ้างอิงดชันีหลกัทรัพย์เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของ 
ตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือของผู้ค านวณและประกาศดชันี (Index Provider) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเข้าถึง
ข้อมลูที่เป็นส่วนประกอบของดชันีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็นต้น 
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12.ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทนุ
เปิด ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ใบ
ยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวกับกองทุน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

13.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการน าส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศ
ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนที่
บริษัทจดัการจดัท าขึน้หรือมีหน้าที่จดัท าขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรือกฎหมายก าหนด  
 

14. ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมลูและระบบงาน การติดต่อ
ประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อนการจดัตัง้กองทุน การจดัประชุมก่อนการจดัตัง้กองทุนค่าใช้จ่ายในการ
ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผ่านส่ือต่างๆ เช่น website เป็นต้น  
16. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

17.ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุฯลฯ  
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  : มี 

รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
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โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดคา่ธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 
 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee)  : ไม่มี  
 
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee)  :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 
รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้  ผู้ลงทนุทราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยติดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้า  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดงักล่าวที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้า  
 
บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้าไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของกองทุนเพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าว 
 
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out)  : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
ในอตัรา 5.00 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ต่อหน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไม่ต ่ากว่า 100 บาท 
และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน อัตรา
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกภาษีมลูค่าเพิ่มด้วย (ถ้ามี)  
 
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี 

ฉบบัละ 50.00 บาท 

15.3.6  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) : ไม่มี 
 
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  : มี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ในอตัราร้อยละไม่เกิน 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่หน่วย
ลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อยละไม่เกิน 0.25 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และส่วนตา่งดงักลา่วจะถกูน าส่งเข้าหรือ
ตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน .หรือราคาสับเปล่ียนเข้า หรือราคา
สบัเปล่ียนออก  

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุนจะถูกน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้หรือสั่งขายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอัตราการก าหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
อตัราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่
เกิดขึน้จริง   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริง  

บริษัทจัดการอาจจะยกเว้นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัท
จดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า 
 
15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณทุกวนัโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ ของกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บ
จากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 1 โดยกองทนุจะทยอยตดัจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ 
หรือบริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกิน 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีเกิดค่าโฆษณานัน้ 

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
และในทางบัญชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 3 โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉล่ียเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 7 ถึง 17 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวนัโดยเฉล่ียเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 10 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา ( failed trade) 
นัน้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 
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15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมกีารลด
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถงึได้งา่ย
และทัว่ถึง 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

หรือค่าใช้จา่ยเพิม่ขึน้ โดยประกาศใน www.eastspring.co.TH หรือช่องทางที่เข้าถงึได้งา่ยและทัว่ถึง 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกนิอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยเดิม
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ยดงักลา่ว บริษจัดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มขึน้
ดงักล่าว โดยตดิประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 

www.eastspring.co.TH หรือช่องทางที่เข้าถงึได้งา่ยและทัว่ถึง 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง ตามข้อ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยดงักล่าว 

15.6 หมายเหต ุ:  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ   
        และราคาหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ 
 
16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 
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1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป โดยบริษัทจะค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นี ้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ที่มิได้
มีการท าสญัญาประกันความเส่ียง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมลู
ที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้อมลูสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายในวันท า
การถัดไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  โดยจะค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นีท้รัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศที่มิได้
มีการท าสญัญาประกนัความเส่ียง  บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ  (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวนัค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมูลที่
ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้อมลูสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการใช้อตัราแลกเปล่ียนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยถือว่า
ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ของวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ  
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
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ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปล่ียนตามที่ก าหนดในข้างต้นได้อย่างเหมาะสม  บริษัทจัดการอาจน า อัตรา
แลกเปล่ียนอื่นใดตามที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนัมาใช้แทนโดยอนโุลม 
 
มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่เป็นสกลุเงินบาทหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายล่าสดุก่อนหน้าวนัท่ีค านวณนัน้ 
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน
สองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหนง่
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุเปิด 
 
ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท า
การ 
 
16.3 แหล่งข้อมลูการเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในชอ่งทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทุนได้  จดัให้มีข้อมลู
ดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้
ซือ้ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักล่าว
ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่ ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดยรายงานดงักล่าว ต้องมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง  
 
(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
 
(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องด้วย  
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา ส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวันที่ค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี  ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้  
 
(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง  
 
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
 
(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
 
(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1) 
 
3.นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง หากการไม่
ถูกต้องดงักล่าวมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมด าเนินการดงัต่อไปนี ้เฉพาะวนัที่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้มีมลูค่าและคิดเป็นอตัรา
ดงักล่าว 
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุตามข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเมื่อพบว่า ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
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(2)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
(3)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตามข้อ 2 (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้แทน  
                             
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
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(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถงึหนึง่
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคล
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
5.บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคมุได้  
 

 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
 
17.1 ชื่อบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
17.2 ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
17.3 ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 
: ไม่มี 
 
17.4 ชื่อ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: ไม่มี 
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
17.5 ที่ปรึกษา : ไม่ม ี
 
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทนุ : ไม่ม ี
 
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทนุ : ไม่มี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 

 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม :  
 
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
 
เป็นไปตามประกาศ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

 
สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
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21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด :

เป็นไปตามประกาศ 
 
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม : 
 

เป็นไปตามประกาศ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น ีในกรณีทีข้่อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว 
หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนาม
ในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนักองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y2  
 

1. บริษัทจดัการ    
ชื่อ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
Website : www.tmbameastspring.com  
E-mail : contactus.th@eastpring.com 
 
ที่อยู่ (ภาษาองักฤษ) : 

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 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้ 
(1) การบริหารกองทนุ  
 

ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุ
รวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัท
จดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด  
 

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ 
ทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
 

ง)  ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 

จ)  ด าเนินการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนั
ท าการท่ี 2 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี 
 

ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท า
การสดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สิบของเดือนถดัไป  
 

ช)  สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหน่วยลงทนุ 
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็น 
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

ฌ)  เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้            
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 ภายใต้หวัข้อการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุน

ใดมีมลูค่าตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ)  สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจน

ช าระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
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กองทุนภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 15.2 ภายใต้หวัข้อค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 
ฐ)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อ
กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ต่างประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้
จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเงือ่นไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูล
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ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในส่วนข้อผกูพนัข้อ 2 ภายใต้หวัข้อผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้โดยได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

 
ง) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ

ยตุิหรือเลิกกองทนุ  
 

จ)  แต่งตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

ฉ)  แต่งตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

ขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 7 ภายใต้หัวข้อการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไม่มีหน่วยลงทนุตามที่

ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 ภายใต้หัวข้อการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ คงเหลืออยู่ในบญัชีกองทนุ  

 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
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จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี  และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักล่าวต้องแสดงข้อมลู
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลือก
จัดท าและส่งรายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี 

 
ทัง้นี  ้มิให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 20 ภายใต้หัวข้อข้อก าหนดอื่นๆ โดยเหตุการณ์
ดงักล่าวได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

 
ช)  จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับ

กองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับรอบปี
บญัชีนัน้ 

 
ซ)  การจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยแจ้งความประสงค์ให้จดัส่งรายงานดงักล่าว บริษัทจดัการ
จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือส่ือบนัทึกข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

  
ฌ)  จัดท าหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปีปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี และจัดส่งให้แก่

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูท าลาย  
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ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และ
จดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุ
สิน้วนัท าการนัน้  
 

ฐ)  จัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่ งมิได้เกิดจาก
การลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน
อื่นนัน้มีมลูค่าเกินอตัราที่ก าหนด เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็น
อย่างอื่น 

 
ฑ)  ด าเนินการเลิกกองทนุตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม             

ข้อ 20 ภายใต้หวัข้อข้อก าหนดอืน่ ๆ 
 

ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูล
จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 

 
ณ) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนัสดุท้าย
ของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จดัพิมพ์ข้อมลูจากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยดงักล่าว 

 
ด) จดัส่งข้อมลูการลงทุนหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลงทุนหรือได้มาซึง่สญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า  

 
ต) สิทธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
ถ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี  ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในข้อผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมายประกาศ กฎ หรือค าสัง่
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านกังานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมรายใหม่ 

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ชื่อ     :   ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู่   :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  

  กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7  
             Website : www.kasikornbank.com 
             E-mail : MKT_SS@kasikornbank  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีดโครงการ
จดัการกองทนุข้อ 15 ภายใต้หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุ 
 

 (2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่าง ๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจากการจดัตัง้และ

ด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จาก
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การจ าหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และน าเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของ
กองทนุ  

 
(2)  จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสั่งของบริษัท
จดัการ  

 
(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงนิฝากของกองทนุ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของ

บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นการรับเงินปัน
ผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลง
อื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษทัจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงั

อยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แก่บริษัทจดัการ  

 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับ

และจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สินของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้
คืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถกูต้องแล้ว  
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(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาที่เป็น

ธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมด

ในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิด
เป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกับข้อมลูอื่นๆที่บริษัทจดัการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทุกรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้ปี
บัญชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 
วนันบัแต่วนัสิน้รอบนัน้ 

 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
บริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทันที ในกรณีที่
บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 

 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี  เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุ  

 
(13) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

 
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชี

ได้จดทะเบยีนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชี
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ยงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  

 
14.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชกัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการ

ประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึง่มี
คุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท า
หน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้
ตัวแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้
ด้วย  

 
(16) ดูแลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
โครงการหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการมิได้ด าเนินการตามประกาศ
และโครงการดงักล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดงักล่าวจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียด
ของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักล่าวของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่
ให้ถือว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลง
ลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่มอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ี
บนปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดแย้งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

 
เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดังต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
 
(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  
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(3)  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์  มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกว่ากึง่หน่ึงของจ านวน
หน่วยที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5)  ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจดัการกองทุนหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  
 
(6)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ื อง
คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วันที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั ท าการนบัแต่วนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้หาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผู้ดู แล
ผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมด
ของกองทุนนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายใน
เวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม   :  
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู่  :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
                 กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7  
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น 
และ/หรือ ผู้ รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เ ก่ียวข้อง ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ  
 
ทัง้นี ้หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปล่ียนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูดงักล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแ จ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบ  

 
3.  ผู้สอบบญัชี : 
 ชื่อ     : นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้   
 ที่อยู่     : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
  100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ :  

 
ชื่อ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

                     944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330        

โทรศพัท์  :  0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

http://www.tmbam.com/
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5. ผู้จดัจ าหน่าย :  
   ไม่มี  
 
6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที ่www.tmbameastspring.com 
 

7.    ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 
ไม่มี  
 

8.  ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) : 
ไม่มี 
 

9. ที่ปรึกษา : 
 
9.1 ที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ไม่มี  
 
9.2 ที่ปรึกษากองทนุ : 
ไม่มี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกัน) : 
ไม่มี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไม่มี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไม่มี  
 

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
 

13.1   สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ  : 
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บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหน่วย
ลงทนุมาขายแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วย
ลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 ภายใต้หัวข้อวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการใน
กรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการ
ก าหนดวันท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ  10 การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

13.2  สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี 
 

13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ยกเว้นกรณีการโอนของผู้ ถือหน่วยที่เข้า
ข้อจ ากดัการลงทนุตามข้อ 13.4  ภายใต้หวัข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในตาม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ยกเว้นการโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณี
ดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

 
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  

 
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  

 
ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับ
โอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุนตาม
วิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย” 
และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y2                                                                                                              48 

 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวมข้อ 15 ภายใต้หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สั่งซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
จากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็น
หลกัฐาน  

 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หาก
บริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบุไว้ใน
ใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอน
หน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ  

 
13.4  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

13.4.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ
ผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น
ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว                     
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อ
หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักล่าวตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
 

13.5  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ซึง่เป็นไปตามหวัข้อ 

"การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" ใน

ส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม และในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่ง
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ในสามของจานวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นเจ้าของ

บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุนัน้ในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้

หวัข้อ "การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 

13.6  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสับเปล่ียนไปกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ
เมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 22 ภายใต้หัวข้อการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช าระบัญชี โดยจะได้
ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ช าระภาระหนีสิ้นและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามที่ระบไุว้ในส่วนข้อผกูพนัตามข้อ 23 ภายใต้หวัข้อ การช าระบญัชีกองทนุเมื่อเลิกกองทนุ  

 
13.7  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่ม  
 
ไม่มี 

 
สิทธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจ าน าแทนเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทัง้นีน้ายทะเบียน
หน่ ว ย ล งทุ นจ ะ รั บจดทะ เบี ยนกา ร จ า น า ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ จ า น า ที่ เ ป็ น สถาบันก า ร เ งิ น เ ท่ า นั น้   
 

 
การขอออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทุนไปจ าน าจะต้องน า เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่น
พร้อมกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือส านักงานใหญ่หรือ
ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วย
ลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการระงบั การท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้งจ าน าต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการจดัพมิพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไม่เกิน 50 บาท 
อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเท่านัน้  
 
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชี  ได้ ทัง้นี ้
เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 19 ภายใต้หัวข้อการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ  
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด 
ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดให้ข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนที่กองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
 

 สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆตามที่
ระบุไว้ในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และผู้สั่งซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้
หน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลง
ลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งชื่อผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของกองทนุและให้ใช้
เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุไม่น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอารายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นรายการท่ีถกูต้อง  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือ
หน่วยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :ไม่มี 
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
 

หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและ มใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ                   
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็น
ผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
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16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักล่าวและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้น
แต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3 เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ีย
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงนิคืนเป็นอย่างอื่น  
 
16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว  ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้รับช าระ
หนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บ ริษัทจัดการไม่ ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ห้ รือสิทธิเ รียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์   
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติพิเศษ  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วดงันี ้ 
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(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุก็ได้  
 
 (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก้็ได้  ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่ง
หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทนุ 
 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัทจดัการอาจน าเงิน
ได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  จะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุก็ได้ 
 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน  และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ : 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ใน
กรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้มีเงนิลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ
รวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการ
จดัการกองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้กอ่นวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ 
 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ต่อเมื่อได้รับเสียงข้างมากหรือมติพิเศษจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไป
ตามรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 ภายใต้หวัข้อการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพยีงรายเดียว บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  และบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชี
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคล หรือ กลุ่มบคุคลเดยีวกนั
นัน้ในส่วนที่เกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 

1. การขอมตผิู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการด้วย
การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือขอมติทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกิน
ร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องได้รับมติพิเศษ  
ซึง่ให้รวมถึง  
(ก)  การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

รวมเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น   
(ค)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามที่ระบไุว้ล่าสดุในโครงการ 
 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดยีวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  
(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอยีดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
 
4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัท
จดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
(4.2)  การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุท่ีไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอียู่เดมิด้อยลง   
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(4.3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราส่วนการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการ
ลงทนุ  

(4.4)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)  
  
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถงึไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุรวมเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทัง้ปวง 
  
5  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอพร้อม
ทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระคา่ธรรมเนียมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว   

 
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการ
จัดการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี  

 
   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตนิัน้
เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศนีแ้ล้วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิดโดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนัต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ ได้รับผลกระทบแล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 

 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั : 

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

 (ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 18/2554 กรณีกองทนุ
รวมมีประกัน และข้อก าหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 
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(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 

 ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มีข้อผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการ
และเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 
21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ม ี
 
21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

22.  การเลิกกองทนุรวม : 
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ : 
1. หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 

ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษทัจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
 
2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน             
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
4. ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจดัตัง้  
จดัการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็น
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การเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  และส านกังาน
ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน 
ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าให้เชือ่ได้ว่าการจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง และส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ  และ
บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้  หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทนุ
รวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง 
 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถน าเงนิไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิกกองทนุรวม : 
 
1. เมื่อปรากฏเหตเุลิกกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 ภายใต้หวัข้อเงื่อนไขในการเลกิกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1ภายใต้หวัข้อเงื่อนไขใน
การเลิกกองทนุ 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทัง้แจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จดัไว้
บนเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1ภายใต้หวัข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ 
 
(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1 ภายใต้หวัข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 
(ง) ช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในสิบวนัท าการ
นบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 ภายใต้หวัข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
 
เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
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ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
ช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
2. เมื่อจะมีการเลิกกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทนุ
ล่วงหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัต่อไปนี ้
 
ก) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุได้ ก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 
 
ข) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และแจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่น
ใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ เช่น ประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่น เป็นต้น 
 
ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุ 
 
3. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ : 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีสิ้นของกองทนุรวมแล้วให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกั
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
 
เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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23. การช าระบญัชเีมื่อเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชทีี่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการช าระหนีสิ้นของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทนุให้เสร็จสิน้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ย
จากทรัพย์สินของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
เท่าที่คงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
 

เมื่อได้ช าระบญัชเีสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชจีะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลิกกองทนุแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชจีดัการโอน
ทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


