กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA
ห้า มขายผูล้ งทุนรายย่อย
TMB EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund
(Not for Retail Investors)
“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 2 ปี ได้ กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
และในหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากมีปจั จัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าว
ผู้ล งทุนอาจสูญ เสีย เงินลงทุนจำนวนมาก ”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ (ภาษาไทย)
:
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

:

TMB EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund (Not for Retail Investors)

ชื่อย่อ

:

TMB-ES-FIX2YBA

ประเภทกองทุน

:

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

:

ประมาณ 2 ปี (โดยไม่ต่ากว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน)

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุน buy & hold
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรื อภาครัฐ และ/หรื อเงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากและ
หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุน อาจพิ จารณาลงทุน ในต่ างประเทศไม่ เกิน ร้อยละ 79 ของมู ลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรื อเห็ น ชอบ
ให้กองทุนลงทุนได้
กองทุ นจะลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) ให้ มีการป้ องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเต็มจานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศทีก่ องทุนลงทุน โดยการลงทุน ดัง กล่าวจะต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
กาหนด หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยกองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่ ม
ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade)
แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซ่ งึ ตราสารดังกล่าวต่อไปได้
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รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรื อ ผ่อนผัน ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม หรื อในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจาเป็ นต้องรอการลงทุน และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุ
โครงการ
กองทุนอาจมีการลงทุ นในตราสารที่มีอายุ คงเหลือมากกว่าและ/หรื อน้อยกว่าอายุโครงการ โดยในกรณี ตราสารหนี้ที่กองทุ น
ลงทุนมีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ กองทุนจะขายตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุ น
ในตราสารหนี้ระยะสั้นอื่นแทน หรื อในกรณีที่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือน้อยกว่าอายุโครงการ เมื่อตราสารนั้ น
ครบอายุ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนต่อจนครบอายุโครงการในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market
risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
ส่วนที่ เหลื ออาจพิจารณาลงทุน ในหลั กทรั พย์ห รื อทรัพย์สิ นอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี อื่น ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผั น ผวน เกิ ด ภัย
พิบัติ หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรื อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ และ/หรื อกรณีที่วงเงินลงทุน
ในต่างประเทศเต็มเป็ นการชั่วคราว ดังนั้ น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุ นไม่สามารถลงทุนให้เป็ น ไปตามสัดส่ว นการลงทุน ที่
กาหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้ง นี้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุน ที่
กาหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลา 30
วันนับแต่วันทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรื อช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
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กองทุนนีม้ ิใช่การฝากเงินหรือการรั บประกันเงินต้ น
กองทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระเงินต้ นและดอกเบี ย้ คืนได้
ข ้อมูลเกี่ย วกับเป้ าหมายการลงทุนของกองทุน เปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2 YBA ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
เป้ าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)
ตราสารหนีบ้ ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
ตราสารหนี ้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี )
อันดับความ
สัดส่วนการ
น่าเชื่อถือของผู้
จากตราสารที่ลงทุน ที่กองทุนจะได้รับ
ลงทุน
ออกตราสาร
จากการลงทุน
BBB+ (TRIS)

19.50%

2.67%

0.52%

A (TRIS)

19.50%

2.03%

0.40%

A (TRIS)

15.00%

2.20%

0.33%

A(TRIS)

19.50%

2.03%

0.40%

BBB+ (TRIS)

19.50%

2.67%

0.52%

A- (TRIS)

2.00%

1.78%

0.04%

1.77%

0.04%

2.00%
A- (TRIS)
A- (TRIS)

2.50%

1.95%

0.05%

Govt

0.50%

0.40%

0.002%

100.00%

2.28%

Fee

0.38%

Net yield after fee

1.90%

หมายเหตุ
1.แหล่งที่มาของข้ อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
2.ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุน
ได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) เป็ นต้น และหรือตราสาร
ที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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3.กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชาระ
เงินต้นและดอกเบี ้ยคืนได้
4.ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี ้ในช่วงเวลา 2 ปี ได้ กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั ้นหากมี
ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
5. ประมาณการค่าใช้ จ่ายกองทุนอาจมีการเปลีย่ นแปลง และค่าใช้ จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั ้งนี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
6.บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควรเพือ่
รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั ้นต้องไม่ทาให้ ความเสีย่ งของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีนัยสาคัญ
7.ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้ การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี ้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ ข้อ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุม
อัตราแลกเปลี่ยนและการเข้ า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้ อกาหนดอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้ กองทุนไม่สามารถ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกาหนดไว้ได้ เช่น ทาให้ อายุโครงการกองทุนอาจจาเป็ นต้องขยายออกไป
มากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้ มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายอัตราผลตอบแทน
โดยประมาณ

8.หากไม่ สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้ าง/
อัตราภาษีที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ ได้รบั
ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่
โฆษณาไว้
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1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
1.2.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
1.2.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1.3 ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม :
-

กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ เป็ น “กองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้มีเงิน
ลงทุนสูง (หมายถึง ผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตัง้ แต่หา้ แสนบาทขึน้ ไป)

-

เพื่อเป็ นทางเลือกในการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว สาหรับประชาชนทัว่ ไป โดยระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย และ/หรื อ ผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรื อ ตราสารทาง การเงิน และ/หรื อ
เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศประเทศ

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิม่ ขึ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเพิม่ ขึ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อ
กองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่า
หน่วยลงทุนทีเ่ พิ่มขึน้
โดยเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
-

ผู้ลงทุนมีเงินลงทุนสูง ที่สามารถลงทุนเริ่ มแรกขัน้ ตา่ 500,000 บาท ได้
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนทีด่ ีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
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1.5 จานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,100 ล้านบาท
1.5.1 ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ15
ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 165 ล้านบาท Green shoe)
1.5.2 หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจานวนทีเ่ พิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวน
เงินทุนโครงการ (Green shoe) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดาเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถอื ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุ นแล้ว
1.5.3 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวมก่อนครบกาหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริ ษัท จัดการจะแจ้งเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
1.5.4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการดาเนินการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.6 รอบบัญชีของกองทุน
วันที่สิ้นสุดรอบปี บัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจ
ในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน
1.8. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริ ษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบ วันทาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ล งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการ ใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลือ่ น และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมี ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษัทจัดการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
10.3 ให้บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริ ษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องภายใต้หวั ข้อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถู กต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้รบั ไว้แล้ว
1.การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
2.การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แ ล้วหรื อจะหยุ ด รับค าสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืน หน่ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับ การผ่ อน
ผันเวลาดังกล่าวจากส านัก งาน โดยบริ ษั ทจั ด การกองทุ นรวมพิ จารณาแล้ ว มี ความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุส มผลว่ า
จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
2.1 ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2.2 ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3 มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื้อหรื อ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น
(suspension of dealings) ให้บริ ษัท จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่ อง หลั ก เกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรก็ ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัด การเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษั ท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่ างน้อย 3 วัน ก่อนการหยุดรับ คาสั่ง ซื้อ / ค าสั่งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร
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1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ว ยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน
ได้จากช่ องทางดังนี้
1.10.1 Website : https://www.eastspring.co.th
1.10.2 โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการ โทร.1725
1.10.3 สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนของกองทุน
1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่ องทางดังนี้
1.11.1 Website : https://www.eastspring.co.th
1.11.2 โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุนบริ ษัทจัดการ โทร.1725
1.11.3 สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนของกองทุน
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ย และ/หรื อ คืน เงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk)
โอกาสที่ราคา หรื อผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปัจจัยที่เกีย่ วข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้
ออกตราสาร ผลการดาเนิน งานของผู้ออกตราสาร เป็ น ต้น และโอกาสที่ ผู้ออกตราสารแห่ งหนี้ไม่ สามารถจ่ ายชาระหนี้ได้เต็ ม
ตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ย ง
เช่น การวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรื อ การจั ด
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรื อผู้ออกตราสารหนี้ เป็ นต้น
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงินระยะสั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลกู หนี้ห รื อคู่
ค้าจะผิดนัดช าระในตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่ ทาให้ กองทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ บริ ษั ทจัดการจะพิจารณาเลือก
ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยในระดับที่ยอมรับได้
2.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระยะสั้นเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรื อระยะยาวในภาวะตลาด
ขาลงเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ในประเทศ ภูมิภาค หรื อทั่ วโลก เช่น สงคราม การก่ อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคหรื อปัญ หาด้าน
สาธารณสุข การถดถอย (recession) หรื อเหตุ การณ์ อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่ างมีนั ยสาคั ญต่อกองทุ นและการลงทุ น ทั้ง นี้
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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บริ ษั ทจัด การจะพิ จารณากระจายการลงทุน ในตราสารต่ าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่ วนการลงทุน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกั บ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
2.4. ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
หมายถึง โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ได้ตามราคาและเวลา ที่ต้องการ ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึง
สภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนัยส าคั ญ เพื่ อ
กาหนดสัดส่วนการลงทุน ในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
สาหรับกองทุนนี้ ไม่มีการเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างอายุกองทุน จึงไม่มีความจาเป็ น ต้ อง
ขายตราสารที่ลงทุนเพื่ อรองรับการขายคืน และในกรณีที่ กองทุนใช้ กลยุทธ์การลงทุ นในตราสารหนี้ที่ มีอายุใกล้ เคียงกับอายุ
กองทุน กลยุทธ์ดังกล่าวจะทาให้มีความเสี่ยงในด้านนี้ตา่ มาก
2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จ ากการ
ลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้ บนเงินสกุลท้องถิน่ ของประเทศทีไ่ ปลงทุน
สาหรับกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เต็มจานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิ่มขึน้
2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะ
มีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี เพือ่ ลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ ที่สามารถลงทุ นได้ (investment grade) จากสถาบันจั ด อัน ดับความน่ าเชื่อถือที่ ได้รับ การยอมรั บจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
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3. สิทธิและข้อจากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
3.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีทกี่ องทุนมีบคุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่
เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัทจัดการจะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
3.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงทีม่ ีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ามี)
3.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูโ้ อนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบญั ชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยืน่ ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคา
ขอโอนหน่วยลงทุน
ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยนื่ คาขอโอนหน่วยลงทุ น
หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็ นหลักฐาน
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็จ สมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือ
หน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันทีท่ ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้อง
แล้ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่ว ยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุ นได้ตามปกติ แต่ ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นไม่ อาจโอนหน่ว ยลงทุนให้กั บหรื อเพื่ อ
ประโยชน์กับ
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดิน แดนของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
หรื อที่ประเทศสหรั ฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึ งผู้ที่มีหนั งสือเดิน ทางของประเทศสหรัฐอเมริ ก า หรื อผูถ้ ื อ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้างหุ้น ส่วน เป็ นต้นซึ่งจัด ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึ ง
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกั บ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ล งทุนทีใ่ ช้ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
ดังนั้ น บริ ษั ทจั ดการจะไม่ รับ ลงทะเบียนการโอนหน่ว ยลงทุน หากการโอนนั้น เป็ น การโอนหรื อจ าหน่าย ให้ กับ หรื อเพื่ อ
ประโยชน์กับผู้ลงทุนทีม่ ีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นทีม่ ิใช่ “ผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย หรื อผู้มีเงินลงทุน
สูง” เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้นการโอน
เปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินัยกรรมให้กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชือ่ เดียวกันในเลขทีบ่ ญั ชีอื่น
3.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสั่งซื้อหรื อขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
3.4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
3.4.2 ใบยืนยันการสั่งซือ้ หรื อขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีแ่ จ้งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
3.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้า
สู่กระบวนการดังกล่าว
3.6.1 บลจ. อีสท์สปริ ง โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
3.6.2 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
3.6.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
3.7 ภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินการของกองทุนรวม
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวมสองบริ ษัท
เข้าด้วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ชอื่ บริ ษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11
กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุง เทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุน โทร. 1725
https:// www.eastspring.co.th
E-mail: contactus.th@eastpring.com
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รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทจัดการ ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ ประธานกรรมการ
2.

คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์

กรรมการ

3.

คุณเวนดี้ ลิม ฮวี ชิง

กรรมการ

4.

คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

กรรมการ

5.

คุณศรัณย์ ภู่พัฒน์

กรรมการ

รายชื่อคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณอดิศร
คุณพงษ์พันธุ์
คุณเบญจรงค์
คุณ Phanindra
คุณนฎา
คุณปนัดดา
คุณยิ่งยง

เสริ มชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ ายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ ายช่องทางการจัดจาหน่ายและธนบดีธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ ายจัดการลงทุน

4.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : N/A
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4.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริ ญญาโท การเงิน
2552 – ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศ
(นิด้า)
ไทย) จากัด
2536 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2549 – 2551 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อเบอร์ดีน จากัด
ประวัติการศึกษา

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริ ญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย 2552 ปริ ญญาโท Financial
ทิพย์
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน , ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2552 - ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุน
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริ หาร
ความเสี่ยง
2562-ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2548 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค 2558-2562 บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
ภาษาอังกฤษ)
กองทุน พริ นซิเพิล จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร าส า ร ห นี้ แ ล ะ
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ
เพื่ อ ป ระ ก อ บ ก า ร
วิเ คราะห์ เปรี ยบเที ย บ
ติ ด ต าม หลั กท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตัด สิน ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก ารล ง ทุ น ต าม
กรอบก ารลงทุ น ที่ ก า
หนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภ าว ะ ต ล าด แ ล ะ
อสังหาริ มทรัพ ย์ เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ นใจล งทุ น แล ะ
ก าห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก าร
ลงทุ น ต ามก รอบ การ
ลงทุนที่กาหนด

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อ-สกุล

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญญาตรี วิทยาการจัด การสาขา
บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2557-2558 บริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
2564 - ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2559 - 2564 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
กองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ติด ตามภาวะตลาดเงิ น
ตล าดทุ น และต ล าด
อสังหาริ มทรัพ ย์ เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ นใจล งทุ น แล ะ
ก าห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก าร
ลงทุ น ต ามก รอบ การ
ลงทุนที่กาหนด

2553 - 2559 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
เจ้าหน้าที่ชานาญการส่วนซื้อขาย
หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม

2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์
ไอทีเอฟ
เจ้าหน้าวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส
2536 ปริ ญญาโท การเงิน
2560 - ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
2532 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้า 17 / 40

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ทจั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ ภ าว ะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี้ และ ห ลั กท รั พ ย์

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA level I

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ St.
Louis University, USA

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 2537 ปริ ญญาโท
MBA, Seattle University
2535 ปริ ญญาตรี
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม

หน้า 18 / 40

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2545 – 2560 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เพื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เป รี ยบ เที ยบ ติ ดต าม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
2542 – 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์
บริ หารการลงทุน ตาม
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ก ร อบ ก ารล ง ทุ น ที่
ผู้จัดการกองทุน
กาหนด
- ผู้ จั ด ก ารกองทุ นอาวุ โส บริ ษั ท - ผู้ จั ด ก าร ก อ ง ทุ น
หลั ก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น อี ส ท์ อาวุ โส ฝ่ ายบ ริ ห าร
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
กองทุน
- รัก ษาการผู้ จั ด การกองทุ นส่ ว น (กลุ่มตราสารหนี้)
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัด การกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
- เจ้ าห น้ าที่ วิ เ ค ราะห์ ก ารลง ทุ น
อาวุโส บลจ.ธนชาต
- ผู้ จั ด ก ารกองทุ นอาวุ โส บริ ษั ท - ผู้ จั ด ก าร ก อ ง ทุ น
หลั ก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น อี ส ท์ อาวุ โส ฝ่ ายบ ริ ห าร
สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
กองทุน
- ผู้จัดการกองทุน อาวุโส 1 บลจ.ธน (กลุ่มตราสารหนี้)
ชาต
- เจ้าหน้าที่บริ หารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัว หน้าส่ว นศูน ย์ ซื้อขายตราสาร
หนี้ไทย
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
- ผู้ ช่ ว ย ผู้ ช าน าญ ก าร ธน าค าร
กรุงเทพจากัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
ติด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
จัดการกองทุนธนชาต
ภาวะตลาด และตราสาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทุ น เพื่ อน าข้ อมู ล ม า
วิเคราะห์ป ระกอบการ
2556 - 2564 บริ ษัทหลักทรัพย์
ตั ด สิ น ใจ ล งทุ นแล ะ
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) ก าห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก าร
จากัด
ลงทุน ภายใต้กรอบการ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการ
ลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ลงทุนที่กาหนด

2550 - 2556 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จากัด
SVP, ฝ่ ายจัดการกองทุน

นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุข
วัฒนา

2546 - 2550 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุน
'ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2562 - ปัจจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
นวัตกรรมการจัดการ
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายกองทุน
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน) ต่างประเทศ
New York University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การเงิน 2546 -2562 กองทุนบาเหน็จบานาญ
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
ข้าราชการ (กบข.)
มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตร
อภิธรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม 2559-2562 ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ าย
โชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลง บริ หารความเสี่ยง
กรณราชวิทยาลัย
2548-2559 ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารตราสารหนี้

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตัด สิน ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก ารล ง ทุ น ต าม
กรอบก ารลงทุ น ที่ ก า
หนด

2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนี้และฝ่ าย
การลงทุนต่างประเทศ
2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริ ษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี
2542- 2544Treasury Department ,
Standard Chartered Bank

นายศตนนท์ ทัน

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม

- ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ Inter
Business Management (Eng))
University of Surrey
- CISA I
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2539 -2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่ าย
บริ หารเงินสารอง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip
securities

ผู้ จั ด การก องทุ น ฝ่ าย
ตราสารทุน

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

N/A

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
Institutional Sale Trinity securities
Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB
Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
2564 จนถึงปัจจุบนั ผู้จัดการกองทุน
บลจ.ธนชาต
2561 EQUITY FUND
MANAGER, SCBAM
2558 EQUITY ANALYST,
SCBAM
2554 VALUATION &
BUSINESS MODELING
CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
N/A

วีรชัย จันเป็ ง

N/A

N/A

N/A

เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม

N/A

N/A

N/A

นันทรา ลายจุด

N/A

N/A

N/A

ฤทธิพร ส่งเสริ มสวัสดิ์

N/A

N/A

N/A

สิทธิ ธีรกุลชน

N/A

N/A

N/A

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
-

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

- ปริ ญญาโท Msc. Finance,
Thammasat University
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA Level 1
- CISA Level 1

-

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้ จั ด การก องทุ น ฝ่ าย
ตราสารทุน

N/A

4.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน ที่ บริ ษัทจัดการ แต่งตั้ง หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิก รไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

4.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี้
• นายเทอดทอง เทพมังกร
• นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
5.ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นที่ บลจ. ประสงค์จะเปิ ดเผยเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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6. ข้อมูลอื่น ๆ
การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุน ในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ดว้ ยวิธี
6.1

ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน

6.2

ทารายการผ่านบริ ก ารธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

6.3

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคาสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)

6.4

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศนู ย์ทปี่ รึ กษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการ

6.5

วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้มขี ึ้นในอนาคต

ลงทุนกับ บลจ. อีสท์สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของ บลจ. อีสท์สปริ ง สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมนา
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ. อีสท์สปริ ง (ถ้ามี) หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษัท
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับ
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
บัญชีกองทุน
และเงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รว่ มกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูก ค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ สนับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืนกาหนด

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเ สธ การยกเลิ กรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หากรายการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการตามคาสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทาการซื้อขายหน่ ว ยลงทุน
หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงั บ เปลี่ ย นแปลง
หรื อเลื่อนวันและเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดท า
การของกองทุนรวมในต่ างประเทศที่ กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับ คาสั่งซื้อขายของกองทุ น
หรื อเพื่อลดความเสี่ยง ป้ องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับ ความเห็ นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 30 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่ว ยลงทุน หรื อไม่ ก ระทบ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดั ง กล่า ว
โดยพลัน
นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืนกาหนด

วันทาการซื้อขาย หมายถึง
วันที่ตามปฏิทินทีเ่ ป็ นวันทาการตามปกติของทัง้ บริ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ/คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน ได้ที่ทที่ าการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนทุกวันในเวลา
ทาการ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ได้ ดังนี้
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(IPO) :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บริ ษัท
จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้เป็นจานวนเงินไม่เกิน 165 ล้านบาท
ในช่ วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 กรกฎาคม 2565
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี)
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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โดยสามารถทารายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 15.30 น.
• ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้
ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงศรี อยุธยา

ธ.กรุงเทพ

ธ.กรุงไทย

ธ.กสิกรไทย

ธ.ยูโอบี

ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

ธ.ทิสโก้

ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

• ซื้อด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บลจ. อีสท์สปริ ง มาเข้ากองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยมีรายชื่อกองทุนต้น
ทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ดงั นี้
วันที่สามารถสับเปลี่ยน
เข้ากองทุนนี้ได้

กองทุนต้นทาง

ระหว่างวันที่ 20 ถึง 25
กรกฎาคม 2565

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี,

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
ธนชาตบริ หารเงิน

กองทุนปลายทาง
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตรา
สารหนี้ 2YBA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตรา
สารหนี้ 2YBA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เมื่อสานักงานผู้รับ คาสั่งซื้อข้างต้นได้รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว สานักงานผู้รับคาสั่งซื้อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชาระเงิน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้รับ เงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึน้ หลังจากที่ นาย
ทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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บริ ษัทจัดการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
นั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ถือหน่วย รวมถึงกาหนด
รูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : กองทุนจะไม่เปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง
IPO)
วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผูส้ ั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ. อีสท์สปริ ง หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตา่ กว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุ นและคาขอใช้บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีก องทุนดังกล่าวข้างต้น
2) สาหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ว
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสาร
หนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ทบี่ ริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีไว้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ต่ากว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดั เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
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กรณีชาระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)
ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัท จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดในใบคา
สั่งซื้อ และระบุจานวนเงินทีส่ ั่งซื้อให้ชัดเจน*
กรณีชาระด้วยเช็ค
ผูส้ ั่งซื้อสามารถชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนทีร่ ับคาสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีด
คร่อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถอื หน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค
1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์ สปริ ง (ประเทศไทย) จก.”
2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กรุณาสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จก.” โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืน)” และ/ หรื อ สั่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็ค หรื อดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่ อบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน ได้รับชาระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน และจะดาเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อผูกพัน
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ซื้อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้องยื่นคาขอใช้บริ การธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ต่อบริ ษัทจัด การหรื อผู้สนับ สนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ได้สมัครใช้บริ การธุรกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้บริ การดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
การทารายการตามที่ไ ด้แสดงไว้บนเครื อข่ ายดังกล่าว โดยระบุ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอ
เปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรื อใช้บริ การซื้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัตจิ นครบขัน้ ตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการท า
รายการดังกล่าวและให้ยนื ยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ครั้ง
ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จากัดจานวนครั้งต่อวั น หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ทั ้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
(หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยิน ยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.
กรุงศรี อยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญ ชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อที่ได้ระบุ
ไว้ในแบบคาขอใช้บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพี ยงพอ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริ การนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยล งทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็ น
บัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี้ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถอื หน่วยลงทุนก่อนการ
ทารายการทุกครั้ง และผู้ถื อหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญ ชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอืน่ ที่บริ ษทั จัดการ
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กาหนด) แสดงความยิน ยอมให้หัก เงินในบัญชี เงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุง ศรี อยุ ธยา ธ.กรุงเทพ ธ.
กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท จั ด การให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่ ้องการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ทปี่ รึ กษาการลงทุน จะต้องมีบัญชีหกั เงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบั ญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กบั เจ้าหน้าที่ หากเงิน
ในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อ
สามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทาการ
ส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุน ทีไ่ ม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ ั่งซื้อที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผี่ ู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอื่นที่จัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริ ษัท
ไม่ได้
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี) ให้แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.ในระหว่างอายุกองทุนบริ ษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริ ษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
ทั้งนี้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับในกรณีต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง
(2) หรื อกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุทไี่ ม่สามารถควบคุมได้หรื อเหตุทเี่ กิดจากปัจจัยภายนอกหรื อ เหตุอื่นใดทีไ่ ด้รับการผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจานวน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ดทหารไทย
ธนบดี ซึ่งเป็ นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในวันทาการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งในวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ ังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีภายหลังจากการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
อัตโนมัติแล้วในวันทาการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอืน่
ได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทั้งสิ้น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่
บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
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การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ด้วยวิธีการตามคาสั่ง
ที่ระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามทีแ่ จ้งไว้กบั บริ ษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีทสี่ ะดวกดังต่อไปนี้

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้งไว้
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

นาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน ฝากของท่านทีธ่ นาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนาเช็คเข้าบัญชีหรื อตามที่แจ้งไว้ให้ทา่ นภายใน 5 วันทาการถัดจาก
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 รับเช็คทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ ี่ให้ไว้ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องระบุไว้ในใบคาสั่งขายให้ชัดเจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึ กษาการลงทุนบลจ. อีสท์สปริ งโทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืน
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน เว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และสาขา
หรื อช่องทางอื่น
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนี้ ทั้งหมดไปยัง
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การกาหนดราคารับซื้อคืนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันนับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อไม่ก ระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ ถึง
การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO)
การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู้สั่งซื้อไม่เกิน 110 ล้านหน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับ การจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนที่สั่งซือ้
สาหรับกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 165 ล้านบาท
หากมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้กอ่ น”
ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
ทั้งนี้ กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั่งซื้อโดย
จานวนที่จัดสรรจะเป็ นทวีคณู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่
จัดสรรหน่วยลงทุน หากกรณีทมี่ ูลค่าที่ได้รับการจัดสรรต่ากว่า 500,000 บาท หรื อ 50,000 หน่วย
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การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกไม่ได้
รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน หรื อ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 รายแต่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดตา่ กว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และบริ ษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็ นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินทีผ่ ู้
สั่งซื้อระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสั่งของลูกค้าให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั้งแรก ในกรณีที่บริ ษัทจัด การไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันทีค่ รบกาหนดเวลานั้น
ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1)

พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ ก า หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา

2)

นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว

3)

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม สาหรับผู้ล งทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
1) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2) คาสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มสี ัญชาติไทยและมีภูมลิ าเนาหรื อถิ่นทีอ่ ยู่ในต่างประเทศทีม่ ีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรื อเป็ น
ผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆทีบ่ ริ ษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัท จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน
การหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรือถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์
การรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อต่อกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้รับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการ
ชั่วคราวหรื อถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ ถึง และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันทีป่ ระกาศหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับ
ไม่จากัดอัตราส่วน
แรกขึ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าสองอันดับแรก แต่อยู่ใน
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้

ไม่เกิน 35%

3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี้ชวนโครงการข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน

ไม่เกิน 20%

5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า

5.1 เป็ นตราสารหนี้ หรื อตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ ผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale )

(1)

20% หรื อ

(2)

น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบีย น
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลั กทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด อัตราใดจะสูงกว่า
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
(1) 15% หรื อ
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก ถอนการเป็ น
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่ งทุน
หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ง
หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุ นทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริ ษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตรา
สาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูก พันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในSET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี้ชวนโครงการ ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7. หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง ไม่จากัดอัตราส่วน
พื้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ1 – 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่

1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง

อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทย

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
(ไม่รวมถึงเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา บัญชี
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
-อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ กองทุนรวมที่
อายุกองทุนคงเหลือ <6 เดือน ทั้งนี้
เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ >1 ป
2. ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออก
ใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

3. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)

ไม่เกิน 25%

4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ไม่เกิน 25%

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดทีป่ ระมาณการได้
(% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.0700%

0.2972%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0540%

0.0214%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1070%

0.0214%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่เกิน 0.0535%

ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 0.0400%

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 1.0700%

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

ตามที่จ่ายจริ ง

ตามที่จ่ายจริ ง

ไม่เกิน 1.2845%

0.3800%

หมายเหตุ 1.ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ
2.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริ งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

ไม่เกิน 0.50%

ปัจจุบันไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี้

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

(เก็บเข้ากองทุน)

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม

หน้า 39 / 40

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่า 100 บาท

(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่า 100 บาท

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

คาอธิบายเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของผู้
ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ทีเ่ ปิ ดบัญชีซื้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกัน
ชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจั ดการของ บลจ. อีสท์สปริ งบัญชีหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวติ ที่ บลจ.
อีสท์สปริ งมอบหมายให้เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน

หนังสือชี้ชวนส่ว นข้ อมู ลกองทุน รวม

หน้า 40 / 40

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

