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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund
ชื่อยอโครงการ : TMB-ES-GSBOND
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมนี้ ที่อยูในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่ระบุไวในโครงการ  หรือ 

2. ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดครั้งแรก ตํ่ากวา 500,000,000 บาท (หารอยลานบาทถวน)     และบริษัทจัดการประสงคจะจะยุติ
โครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงเหตุการณดังกลาว ผานทางไปรษณีย  ผาน www.tmbameastspring.com 
หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดยจะ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนที่เหลือลงทุน
ในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
เปนกองทุน UCITS
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
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ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) 
ในหนวยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเปน Class ที่เสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนําไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแตละประเทศที่กองทุน
หลักลงทุน

สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือชองทาง
อื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว

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

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

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  และไมนํามา
บังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้ ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปน
สําคัญ

3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอับดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 60 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ ซึ่งรวมกับสัดสวนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุนเปด
ทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond (ถามี) และมีผลทําใหสัดสวนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุน
เปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond เกินรอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart 
Bond

บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) และสัดสวนการลงทุนในตราสาร non-investment 
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grade / Unrated ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond (ถามี)เพื่อใหอัตราสวนการลงทุนในตราสาร non-investment 
grade / Unrated มีอัตราสวนไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond ทั้งนี้ การ
ปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนในตราสาร non-investment grade / 
Unrated เกินรอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond และ/หรือกองทุนปลายทางในตาง
ประเทศ (กองทุนหลัก) ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา
ขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global 
Smart Bond และ/หรือกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุนในตางประเทศ (กองทุนหลัก) 
โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond บริษัท
จัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหม
ดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางใหดําเนินการได โดยไมถือ
วาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป

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

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

(ก) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)

(ข) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิดเปน
จํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

4.1   แจงเหตุที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลคาลดลงตามที่กลาวมาขางตนพรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ปรากฎเหตุ

ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการดังกลาว อาทิเชน บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ นโยบายการลงทุนของ
กองทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เปนตน โดยแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 4.1 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ปรากฎเหตุ หรือเปนไปตามที่ประกาศกําหนด

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

4.4 รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ

4.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามขอ 4.1 ตอผูสนใจจะลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย

5.  กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถถอนหนวยลงทุน และจัดสรรการไถถอนตามสัดสวนที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดสงคําสั่งมา เพื่อไมใหมีการไถถอนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคําสั่งไถถอนที่เกินกวารอยละ 10 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทํารายการใหในวันทําการถัดไป โดยคําสั่งดังกลาวจะไดรับสิทธิในการจัดสรรกอน

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการมิไดจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bondแตอยางใด เพียงแตเปดเผย
ขอจํากัดของกองทุนหลักดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการเทานั้น

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund

1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารหนี้       ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable 
Securities) เปนกองทุนรวมที่เสนอขายใหกับผูลงทุนตางๆ ทั้งผูลงทุนทั่วไป (retail investors) และผูลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปจจัยความเสี่ยงและขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สําคัญ ของกองทุนหลักไดถูกเปดเผยรายละเอียดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และผูถือหนวย
ลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
www.jpmorganassetmanagement.lu

 

            
ชื่อ

              กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund           
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            โครงสรางของกองทุน 
JPMorgan Funds - Income 
Fund 
            
 

            

            Class                         :  Class C
            

            ISIN Code                 :  LU1041600427
            

            Bloomberg Code       :  JPMINCC LX
            

            วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)  : 10 ธันวาคม 2558
            

            สกุลเงินฐาน (base currency) : USD
            

            ตัวชี้วัด (Benchmark)   : Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
            

            (Total Return Gross) (Bloomberg: LBUSTRUU)
            

            

            
วัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุน

            

            กองทุน JPM Income Fund เปนกองทุนที่มุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนใน   ตราสารหนี้
ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั่วโลก ไมนอยกวารอยละ 67 ของมูลคาทรัพยสิน ซึ่งรวมถึง
            

            - ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุมประเทศยุโรป, และประเทศ
นอกกลุมประเทศยุโรป รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับภาครัฐของประเทศเหลานั้น
            

            - ตราสารหนี้ภาคเอกชน
            

            - ตราสารที่เกี่ยวของกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย (mortgage-related security) และ 
Asset-backed securities อื่นๆ
            

            แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งที่เสนอขายภายในประเทศ
และนอกประเทศ
            

            กองทุนไมสามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเปนตราสารทุนได (convertible 
securities) เกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสิน; ไมสามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ซึ่งรวมถึง 
preferred securities และ REITs ไดเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน; ไมสามารถลงทุนในหุนกู
แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน
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            นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อปองกันความเสี่ยง และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
            

            

            
อายุกองทุน

            

            
ไมกําหนด

            

            
นโยบายจายเงินปนผล

            

            
ไมมี

            

            
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

            

            
ทุกวันทําการ

            

            
บริษัทจัดการกองทุนหลัก(Management 

company of the Master Fund ) 

            

            JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l
            

            6, route de Trèves
            

            L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
            

                               

            
ผูรักษาทรัพยสินของ
กองทุน(Custodian Bank)

            

            

            JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
            

            6, route de Trèves
            

            L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
            

            

            

            

            
ผูตรวจสอบบัญชีกองทุน

            

            PricewaterhouseCoopers, société cooperative
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(Fund Auditor)

            

            

            2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
            

            L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
            

            

            

            
คาธรรมเนียมการ
จัดการ(Management Fee)

 รอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

 

หมายเหตุ : 

1.ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินคาธรรมเนียมการจัดการบางสวนเพื่อเปนคาตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเงินจํานวนดังกลาวตกเปนทรัพยสินของกองทุน

2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนหลักได ในกรณีที่
กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
กองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 10,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 3,000,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
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ไมมี

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : VaR approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 0.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” % ตอป)
:  รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
2.กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมี

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ
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เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้

1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

� 1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)

� กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ  2   ของมูลคาหนวยลงทุน

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ  15  ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ

ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา   30  วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา 
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง  รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่น
ที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรือ ไมเกินกวา
ระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ  โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
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การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย

4) สภาพคลองของกองทุนรวม  เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

� กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
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เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง 
โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ  ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

� 1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)

�กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2  ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี

� Full swing pricing

� Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing 
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก

1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
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3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม  เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing 
pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ 
swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการ
นั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

� กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง 
โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ  โดย
ดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

�1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

� กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ  2   ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภาย
ใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจ
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อื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ี
feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม  เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs 
และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
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เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือ
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่
บริษัทจัดการจะกําหนดได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

1)   มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2)   มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold  (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยาง
ใด
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� กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะ
เรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 
หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ  โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอ
กองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

�2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

� กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ   15  ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน   3  วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ   รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือ
เว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, 
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือตลอดจน
สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลองของ
กองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก  Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs  ในสถานการณที่
เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอการไถถอน เพื่อเปนการ
ชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension of Dealings  เมื่อมีการ
กระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings  จะเปนประโยชนตอกองทุนและผูหนวยลงทุนที่ยังคงอยูใน
กองทุนเปนสําคัญ
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ขอสงวนสิทธิ์

• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice 
period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ
และไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัท
จัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม  เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทา
ที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

� กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
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เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง 
โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และ
คํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

� กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ   20   ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน  7   วันทําการ ในแตละ   30  วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ   20   ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน  7   วันทําการ ในแตละ   30  วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด

• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใชเฉพาะ
วันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมาก
กวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคา
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่ง
รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate

• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่ากวา 
Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคํา
สั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
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จัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไม
ตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate 
กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และ
แจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัท
จัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1.    ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
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2.    สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนด
ไว

3.    ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

� กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 
และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

3.การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4.การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง

4.1 บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอ
ไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
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(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือการ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกินหนึ่งวันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยาง
มีนัยสําคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตางประเทศไดตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการ
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการดํารงเงิน
กองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและ
การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
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4.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 4.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่น และผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนตามขอ 4.1 (1) (2) (3) หรือ (5) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.9795 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.6050 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1070 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.2140 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
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เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 5.00 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.00 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :
-

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน จะคํานวณทุก
วันโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ 
วันที่คํานวณ ของกองทุนในแตละวันเปนฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน

การคํานวณคาใชจายตามขอ 15.2.6 ขอ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง และในทางบัญชีจะ
ตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจํานวน ยกเวนคาใชจายตามขอ 15.2.6 ขอ 3 โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจาย
กองทุนเปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี

สําหรับคาใชจายตามขอ 15.2.6 ขอ 7 ถึง 9 และ 11 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง โดยในทาง
บัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายกองทุนเปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นๆ ทั้งนี้การตัด
จายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

สําหรับคาใชจายตามขอ 15.2.6 ขอ 10 ในสวนคาใชบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากglobal custodian 
สําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) นั้น จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตาม
ที่จายจริง

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 1. กรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบภายใน 3 
วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางที่
เขาถึงไดงายและทั่วถึง
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2. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย แตไมเกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผย
ขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น โดยประกาศ
ในเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือชองทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง

3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินอัตราสูงสุดของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวใน
โครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดการจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัจัดการจะดําเนิน
การ ดังตอไปนี้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นดังกลาว โดยติดประกาศดังกลาวไวที่ที่ทํา
การของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซตของบริษัทจัดการหรือชองทางที่เขาถึงไดงายและ
ทั่วถึง

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการตองไดรับมติ
พิเศษ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามขอ 3 บริษัทจัดการจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวัน
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :

คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวย
ลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดัง
กลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond TMB EASTSPRING Global Smart
Bond Fund

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

 WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้

(1)  การบริหารกองทุน

ก)  ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการ    เปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก

ข)  จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยาง
เครงครัด

ค) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก

ง)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการที่ 2 นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี
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ฉ)  แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน        ณ วันทําการสุดทายของทุกเดือนใหแก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

ซ)  เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต            รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ขอ 19
ภายใตหัวขอการขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

ญ)  กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ)  จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนรายใดที่ถือหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลคาตามที่ระบุไวในโครงการและ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน

ฏ)  สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอนหลักทรัพย ตลอดจนชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงิน
ของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15.2
ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ฐ)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของ        ผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที ่
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ)  ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
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(2)  การรับและจายเงินของกองทุน

ก)  จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15
ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

ข)  ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาตอบแทนในการจัดการกองทุนและคา
ธรรมเนียม คาใชจายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15
ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

ค)  จัดใหมีบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ ณ วันชําระราคา สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศดังกลาว ถือเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15
ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

(3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน

ก)  จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในสวนขอผูกพันขอ 2 ภายใตหัวขอผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กอน

ข)  แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ค)  จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุน ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน

กองทนุเปดทเีอ็มบ ีอสีท์สปรงิ Global Smart Bond

หน้า 3 / 25



จ)  แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ฉ)  แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)  การดําเนินการอื่นๆ

ก)  ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน

ข)  จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวย
ลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 7
ภายใตหัวขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ค)  ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในสวนรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมขอ 7 ภายใตหัวขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คงเหลืออยูในบัญชีกองทุน

ง)  จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน

จ)  จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ฉ)  จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปบัญชี                   และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยรายงานดังกลาว
ตองแสดงขอมูลตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด             ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสง
รายงานตามขอ ช) ตามปปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชีขยายเปนภายใน         4 
เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี
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ทั้งนี้ มิใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 20 ภายใต
หัวขอขอกําหนดอื่นๆ โดยเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้น กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทํา หรือจัดสงรายงานดังกลาว

ช)  จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว ทั้งนี้ รายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลอยางนอยตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปบัญชี ใหบริษัทจัดการไดรับยกเวน   ไมตองจัดทําและสงรายงาน
ดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปบัญชีนั้น

ซ) การจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ ฉ) และ ช) โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยแจง
ความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาว บริษัทจัดการจัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ฌ)  จัดทําหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหมใหเปนปปจจุบันทุกรอบปบัญชี และจัดสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น

ญ)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฎ)  จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น

ฏ)  จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น
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ฐ)  จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนอยางอื่น

ฑ)  ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม             ขอ 20
ภายใตหัวขอขอกําหนดอื่น ๆ

ฒ)  จัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุน หรือดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนจัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุนใหผูดูแลผล
ประโยชนทราบตามเวลาที่ตกลงกัน

ณ) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไมเกินขอจํากัด

การถือหนวยลงทุน และดูแลใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินขอจํากัดดังกลาวดวย

ด) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเปนนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการแจงใหนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบถึงขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน และดูแลใหนายทะเบียน     ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนหากมีการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด              
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน

ต) ตรวจสอบสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดในแตละกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน และดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานตอบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหนวยลงทุน          ที่ไมเปน
ไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน

ถ) จัดสงขอมูลการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดใหผูดูแลผลประโยชนทราบตาม
เวลาที่ตกลงกัน เวนแตในกรณีที่          เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ท) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนรายเดือนทางเว็บไซต 
(web site) ของบริษัทภายใน 15 วันนับแตวันสุดทายของแตละเดือน พรอมทั้งจัดพิมพขอมูลจากเว็บไซตใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปดเผยดังกลาว
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ธ) จัดสงขอมูลการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันที่มีการลงทุนหรือไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา

น) สิทธิอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

บ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 333 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1)  ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนขอ 15
ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา              ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
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(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับ                      จากการจัดตั้งและดําเนินงาน
ของกองทุน เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพยเงินไดจากการจําหนาย และเงินอื่นใดของกองทุน และนํา
เขาไวในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน

(2)  จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่ง    ของบริษัทจัดการ

(3)  จายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเปนคาใชจายตางๆของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร

(4)  แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน         การรับเงินปนผล และดอกเบี้ย การจอง
หลักทรัพยเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผู
ดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย

(5)  แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

(6)  จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ

6.1  รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

6.2  จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว

6.3  จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
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6.4  จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน

(7)  รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน  ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว

(8)  ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุน          ตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาหรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคําสั่งขายคืนไว ซึ่งจํานวนขายคืนดังกลาวคิดเปนจํานวนที่เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนวันใดๆ

(10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ                  ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการ
จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือป
ปฏิทิน และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นรอบนั้น

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอ
ไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํา
รายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับ          แตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว

(12) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดี  เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
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(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย             และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแลว หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้

14.1  รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

14.2  ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมชักชา

(15) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนตองแจงการแตงตั้งตัวแทนดัง
กลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนที่จะนําทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวที่ตัวแทนนั้นดวย

(16) ดูแลการดํารงจํานวนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามโครงการและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใน
กรณีที่จํานวนผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตาม           ที่กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิ
ไดดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(17) รับรองกรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน           ของกองทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.             หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด   ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับ
ความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได โดยการยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งรายละเอียด
ของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองดังกลาวของผูดูแลผลประโยชน

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได
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(18) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีมติ      ของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกิน
รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ
และการนับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน

(19) ดําเนินการอื่นๆตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน

(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน
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(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนมากเกินกวาภาระหนาที่ที่คาดหมายไดตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง   ของจํานวนหนวยที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5)  ในกรณีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ        กับกองทุนไปเปดเผย หรือใช
ในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชน          แกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

(6)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.      เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุน  ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการแกไขใหถูกตองภายใน       15 วัน นับแตวันที่บริษัทจัดการรับรูหรือรับทราบ
เหตุการณดังกลาว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน         
ทําการนับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้นหากผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ           แตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการ          จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดย
พลัน

ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นใหแกผู
ดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ที่อยู  : เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6

 

และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น เชน Euroclear, Clearstream Banking        เปนตน และ/หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ
อื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

ทั้งนี้ หากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลง      ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวในโครงการ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศใน www.tmbam.com หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัท
จัดการ            จะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายแกบริษัทจัดการหรือ
ผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ซึ่งคํานวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 16 ภายใตหัวขอวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
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และไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ยกเวนกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดวันทําการซื้อขายใหมในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนไดตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ  10 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ยกเวนกรณีการโอนของผูถือหนวยที่เขาขอจํากัดการลงทุนตามขอ 13.4  ภาย
ใตหัวขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว        ในตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมขอ 15 ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ยกเวนการโอน
เปลี่ยนมือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ จะไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

ก)  กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน

ข)  กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

ค)  กรณีที่เปนการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาทหรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม

ง)  กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน

ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่นายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีกองทุนกับ
บริษัทจัดการมากอน ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) ภาย
ใตหัวขอ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย”  และยื่นตอ    นายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมกับคําขอโอนหนวยลงทุน
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ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15 ภายใต
หัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน หลังจากที่ได
รับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไว
เปนหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดสงใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี (ถามี) ใหกับผูขอโอนโดยทางไปรษณียภายใน 4 วันทําการถัด
จากวันที่นายทะเบียนไดทําการโอนหนวยลงทุน                เสร็จสมบูรณ หากบริษัทจัดการไมไดรับการทักทวงใดๆจากผูถือหนวยภายใน 
7 วันทําการนับจากวันที่ทํารายการที่ระบุไวในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือวาการทํารายการดังกลาวถูกตองแลว

สิทธิของผูรับโอนในฐานะเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนแลว ซึ่งนายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนไปยังผูรับโอนภายใน 15 วันนับแตวันรับคํา
ขอโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูรับโอนมีหนาที่จะตองมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
นัดหมาย

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

13.4.1 ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐ
อเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล             รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่ง
จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว  3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ             
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกลาว  5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ1 – 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

13.4.2 เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน เฉพาะผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนใดภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ซึ่งเปนไปตามหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และ
วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" ในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีที่มีผูถือหนวย
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ลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของ
บัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ตองไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปภายใตหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" ในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใตการจัดการ                         ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน 
ตามที่ระบุไวในสวนขอผูกพันตามขอ 22 ภายใตหัวขอการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของกองทุน ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามที่ระบุไวในสวนขอผูกพันตามขอ 23 ภายใตหัวขอ การชําระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน 

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม

ไมมี

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชใน
การจํานําแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับจํานําที่เปนสถาบัน
การเงินเทานั้น
ยกเวน กรณีผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน

การขอออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะนําหนวยลงทุนไปจํานําจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมายื่นพรอมกรอกคําขอออกใบหนวย
ลงทุนเพื่อการจํานําดวยตนเองที่บริษัทจัดการหรือ                 สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เพื่อสงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการระงับ การทํารายการ
ซื้อขายหนวยลงทุนไวกอนจนกวาจะมีการจดแจงจํานําตอนายทะเบียนหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมในการจัดพิมพใบหนวยลงทุนในอัตราฉบับละไมเกิน      50 บาท อนึ่ง นายทะเบียนหนวยลงทุน
จะออกใบหนวยลงทุนใหเฉพาะในกรณีที่ใชเพื่อการจํานําเทานั้น
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สิทธิประโยชนอื่นของผูถือหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใหบริษัทจัดการดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนหรือผูสอบบัญชี  ได ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมขอ 19 ภายใตหัวขอการขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือคําขอใชบริการอื่นๆที่
กรอกรายละเอียดครบถวนชัดเจน พรอมหลักฐานประกอบตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
(Q&A) ภายใตหัวขอ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย”   และผูสั่งซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน            
การขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก       ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกัน 
โดยผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ           ในหนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียน           ผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัท
จัดการไดรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวน                และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบรอยแลว และใหถือวาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกใหในนาม
บริษัทจัดการแกผูสั่งซื้อเปนเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหนวยลงทุนของกองทุน และใหใชเปนหลักฐานในการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึก
รายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการให
เปนปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมา
บันทึกรายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตอง
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ                  ในหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน
เปดเปนผูใชสิทธิในฐานะ            ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัท
จัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกัน                             และ มิใชหลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ                   ในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนเปนศูนย

16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ                   อยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจาก
การรับชําระหนี้

16.1.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดย
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น

16.1.3  เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน           ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัท
จัดการไดเฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น

16.1.4  เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือ
สิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความ             ในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนเปนศูนย

16.2.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับ
ชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้

16.2.2    เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
จะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้

(1)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนก็ได

(2)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว 
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บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

16.3  ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่              มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิ      ในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดัง
กลาว บริษัทจัดการไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุน

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน     บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน จะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว 
และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนก็ได

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยบริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงินจากผูถือหนวยลงทุน 

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

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

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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บริษัทจัดการตกลงใหมีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติ      ไมเปนไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 
อันมีผลใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุน               ของกองทุนรวมแลว ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอพิพาทเขาสู
การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้

(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น

2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ไมนอยกวารอยละ 5         ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนปลายทางในตางประเทศ และกองทุนปลายทางในตางประเทศดังกลาว            ที่กองทุนเขาลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  และบริษัทจัดการพิจารณาแลวประสงคที่จะเลิกกองทุน  โดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น แตทั้งนี้สําหรับกองทุน
ปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)                 ที่ไมไดเปดเผยขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนรายวัน หรือกองทุนปลายทางในตาง
ประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น ไมไดมีการซื้อขายเปนรายวัน ใหพิจารณาที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสาม         
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางในตางประเทศ (กองทุนหลัก)

3. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ           หรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

4. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ
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5. สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมี             การจัดตั้ง จัดการ หรือใช
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคล              หรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคล           หรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจ
พิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลว
แตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1 ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1
ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน 

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 
แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายในสามวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายในหาวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1 ภาย
ใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายในสิบวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏ
เหตุตามขอ 22.1ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน  และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุน
เปดนั้น

เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนเปดใดลดลงเหลือนอยกวา 50 
ลานบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้นบริษัทจัดการจะดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย
หรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนาบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

ก) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 
กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ

ข) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และกระทําการดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดัง
กลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน

ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มี
กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน

3. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแก     ผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปน
เพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงิน
คาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแก        
ผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
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เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                        ใหความเห็นชอบ
เพื่อทําหนาที่รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่น
ตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น                               ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย                  และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผู
ชําระบัญชี                    จะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ลงนาม

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย)
จํากัด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond
ในฐานะตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 
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