กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง
ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2
หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ผู้ลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนีจ้ นครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี )
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ทัง้ จานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ด
ทหารไทยธนบดี ซึง่ เป็ นกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน) โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งเมื่อได้ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถที่จะขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
อื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่
คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ในการทารายการซื ้อ / สับเปลี่ยนเข้ ากองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 นี ้ ผู้ลงทุนต้ องมี
คาสัง่ ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้ า ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการตามขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ นกับหน่วย
ลงทุนในกองทุนนี ้ของผู้ลงทุนแต่ละรายด้ วย
สาหรับในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ยัง มิไ ด้ เปิ ดกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ด
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ เกิดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริ ษัท
จัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
กองทุนเปิ ดทีเ อ็ม บี อีส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ต้ ่างประเทศ 1Y2 อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
มีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ดั ง นั น้ กองทุ น ไทยจึ ง มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมอื่ น จึ ง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ ความเสี่ยงได้ มากกว่า ผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
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กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนดในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนา
เรื่องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรียกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรั ฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อ
มีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึ น้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น
ต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y2 Fund
(ชื่อย่อ: TMB-ES-FIX1Y2)

อายุโครงการ

:

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม :

6 สิงหาคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ้
ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore) ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนี ้และได้ เงินต้ นเมื่อครบกาหนดอายุ
โครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market
กองทุน อาจลงทุน ในตราสารหนี แ้ ละตราสารหนี อ้ ื่ น ๆ ใน developed market ทัง้ นี ้ กองทุน นี ม้ ิ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น หรื อ การ
รับประกันเงินต้ น
กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Nonหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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Investment grade) และตราสารหนี ท้ ี่ ไม่ ได้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน

:

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 0.40 บาทต่อหน่วย
ดังนัน้ บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครัง้ เดียวในวันครบกาหนดอายุกองทุนตามเงือ่ นไขที่กาหนดในหนังสือ
ชีช้ วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรั บผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ หากราคาที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเมื่อครบกาหนดอายุกองทุนดังกล่าวสูงกว่าราคาที่ซื ้อหน่วยลงทุน

ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2 (Benchmark) : ไม่มี
เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุน หลักซึ่งไม่มีตวั ชี ้วัดและเป็ นกองทุน หลักที่มีอายุโครงการ ทัง้ นีบ้ ริ หารจัดการลงทุนเพื่อให้ ได้
ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนกับตัวชี ้วัด
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2 เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน
หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการล่ าสุดเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 1,000 ล้ านบาท

•

ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ15
ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 150 ล้ านบาท(greenshoe)

•

ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการจะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดาเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2 เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุน
ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
- เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีส่ ามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี )
- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสั ้น
กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสั ้น
- กองทุนนีม้ ีสภาพคล่องจากัด เนื่องจากเป็ นกองทุนทที่ไม่เปิ ดให้ มีการซื ้อขายแบบกองทุนเปิ ดทั่วไป โดยกองทุนมี
การรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั น้ จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงิน
ในช่วง 1 ปี
ควรลงทุนในระยะเวลา :
กองทุนที่มีอายุประมาณ 1 ปี และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองได้
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัย สาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้ ได้ แก่ ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้ของ
ผู้ออกตราสารหรื อผู้ค้าประกันหรื อของคู่สญ
ั ญาที่กองทุน ทาธุรกรรมด้ วย ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ เป็ นต้ น (โปรดศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม)
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Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2 เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ น
กองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันเลิกกองทุน
Q: กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่ างไร
- กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ แก่
รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
กองทุนหลักที่กองทุน จะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3ซึ่งเป็ น
กองทุน รวมตราสารหนี ้ ซึ่ง จดทะเบี ย นในประเทศสิ งคโปร์ (Singapore) ด าเนิ น งานตามระเบี ยบของ MAS (Monetary
Authority of Singapore) เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ กับผู้ลงทุนต่างๆ ทัง้ ผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุน
สถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึ งข้ อมูลกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series
3 เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds
ชื่อ
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
โครงสร้ างของกองทุน
Class
: I1
Eastspring
ISIN Code
: SGXZ61855805
Investments Unit
Trusts – Fixed Income
Bloomberg Code : N/A
Plan Series 3
วันจัดตั ้งกองทุน (Inception Date) : 19 สิงหาคม 2564
(กองทุนหลักจะ IPO ระหว่างวันที่ 2 – 19 สิงหาคม 2564)
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : N/A
วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

ก อ ง ทุ น Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ ละได้
เงินต้ นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนี ้
อื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารหนีแ้ ละตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ใน developed market ทัง้ นี ้ กองทุนนีม้ ิใช่การฝากเงิน
หรื อการรับประกันเงินต้ น
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อายุกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล

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

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

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

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge) สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation
เรี ยกเก็บร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
Charge)
กองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ถือ
เป็ นรายได้ ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ไม่มี (ไม่อนุญาตให้ มกี ารสับเปลีย่ น)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee’s and
Custodian Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

อัตราร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.06 ต่ อ ปี ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ของ
กองทุ น (สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.20 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ) และขัน้ ต่าอย่างน้ อย 15,000
เหรี ยญสหรัฐต่อปี
มากกว่าร้ อยละ 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หากทรัพย์สินภายใต้ การจัดการของกองทุนรวม
ต่ากว่า 10 ล้ านเหรียญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการทา
ธุรกรรม
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หมายเหตุ :
1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้ อกาหนดในการซือ้ สับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2ได้ ดังนี ้
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียวในระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2564
ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื ้อได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกแห่ง ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั มิไ ด้
เปิ ดกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี บริษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ดกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ เกิดการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2เข้ ากองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี โดยอัตโนมัติ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริษทั
จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
โดยสามารถทารายการซือ้ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.30น.
• ซื ้อผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
• หักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหารไทยธนชาต
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรี อยุธยา
ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์
ธ.ยูโอบี
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
ธ.เกียรตินาคินภัทร
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• ซื ้อด้ วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* สาหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการ
ของ บลจ.อีสท์สปริง มาเข้ ากองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 โดยมีรายชื่อกองทุนต้ นทางที่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนนี ้ได้ ดงั นี ้
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
*หมายเหตุ : สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนนี ้ กาหนดขัน้ ต่า 1 บาท หรือ 1 หน่ วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรื อการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อนวัน
และเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

การซือ้ หน่ วยลงทุน : การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ

1,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซือ้ สามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.อีสท์ สปริ ง หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซือ้ จะต้ องสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่ง พันบาทถ้ วน) โดย
จะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่
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ต้ องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
ดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บริษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้ วน)

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื ้อ และ
ระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน)”
และ/ หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การนี ้เป็ นครัง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้ รับเป็ นรหัสผ่าน
ใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริการได้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ บริ การได้ ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริการนี ้ทราบ
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญ ชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ติดต่อใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.eastspring.co.th) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อปฏิบตั ิตามขันตอนการ
้
ทารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สั่งซือ้ ต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้ องเพื่อเข้ าสู่ระบบ
จากนัน้ จึงเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขัน้ ตอนการสั่งซื ้อ ระบบจะทบทวนการทารายการ
ดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่
บริษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.eastspring.co.th
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด)
แสดงความยินยอมให้ หัก เงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งเทพ ธ.
กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท
จัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื อ้ หน่วยลงทุนไว้
ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม เว้ นแต่เป็ นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว
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โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กับเจ้ าหน้ าที่ หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื ้อนัน้ ซึ่งผู้
สัง่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด)
แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรี อยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย
ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต

การขายคืนหน่ วยลงทุน : การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติ
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ เงินคืนได้ อย่างไร
A: เนื่องจากกองทุนนี ้ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ทังจ
้ านวนของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี (หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทาการก่อนวันสิ ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตกลงสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นนี ้ เพื่อใช้ ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
(หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ใน
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทารายการ
สาหรับการดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งวัน
ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างสมบูรณ์ ขึ ้นอยู่กับการไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผล
กระทบในแง่ลบกับกองทุน เช่นตามหัวข้ อความเสี่ยงการลงทุนในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
อนี่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีภายหลังจากการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติแล้ วในวันทาการถัดไป ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ
ทังสิ
้ ้น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่
บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน ผ่านทาง
www.eastspring.co.th หรื อช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
หมายเหตุ : บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
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Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว:
การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตาม
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุด
ไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึง่ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่งซื ้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรั กษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้
ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณี ย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัง้ ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าว
ตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ น
การโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
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ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1.การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบคุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ น
แต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั
ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มี สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุน รวมนัน้ จะได้ รั บ ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อ
ที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
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ข้ อ มูลที่ เ คยให้ ไว้ มี การเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่า ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ ไม่ สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.eastspring.co.th
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Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการระบุภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทุกรายที่ไม่ มีภูมิลาเนาในประเทศไทย หรือไม่ อย่ างไร
A: ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงทีอ่ ยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด มีการควบรวม
สองบริ ษัทเข้ าด้ วยกัน โดยดาเนินการภายใต้ ชื่อ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมการ
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎา
6. คุณปนัดดา
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรานันท์
ตัณฑ์ชาญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
3. คุณวิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กาจร
6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
8. คุณพรศจี

วรสุทธิพิศิษฏ์

9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยางค์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายช่องทางการจัดจาหน่ายและธนบดีธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายจัดการลงทุน

Mr. Yingyong Chiaravutthi
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน
Mr. Teerasan Dutiyabodhi ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
Mr.Visit Chuenratanakul
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารหนี ้และบริหารเงิน
Ms.Patcharapa Mahattanakul ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ตราสารทุน
Mr. Smith Sakkamjorn
ผู้จดั การกองทุน ตราสารทุน
Ms. Darawan Prakaitip
ผู้จดั การกองทุน อสังหาริมทรัพย์
Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดั การกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
Ms. Pornsajee Worasuttipisit
ผู้จดั การกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่างประเทศ
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประวัติการศึกษา
- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดู ภ าพรวมของกองทุ น ที่
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ติ ด ต า ม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลั ก ทรั พ ย์
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
- 2536 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายจัดการลงทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบการวิ เ คราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ติ ด ต า ม
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี ล งทุ น และ
บริ หารการลงทุ น ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน,
ฝ่ ายจัดการกองทุน

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

- 2552 ปริญญาโท Financial
Management Rotterdam
School of Management,
Erasmus University
- 2548 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการลงทุน
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ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์ การ
ลงทุน ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ ท
เนอร์ จากัด นักวิเคราะห์ อาวุโส

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา
ธิราช

- 2548 – 2550 บริษัทต้ นสน
แคปปิ ตอล จากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ติ ด ตามภาวะตลาดเงิ น
ต ล า ด ทุ น แ ล ะ ต ล า ด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ต ามกรอบ การลงทุ น ที่
กาหนด

- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
จัดการกองทุน
- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2552 - 2553 ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) เจ้ าหน้ าที่ชานาญ
การส่ วนซือ้ ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายซือ้ ขายหลักทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- 2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ าหน้ า
วิเคราะห์ สินเชื่ออาวุโส
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

- 2537 ปริญญาโท MBA,
Seattle University
- 2535 ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ท่ลี งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ภายใต้ กรอบการลงทุนที่
กาหนด

- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน
- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จากัด SVP, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) New York
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายกองทุน
ต่ างประเทศ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

- 2546 - 2562 กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2559 - 2562 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
- 2548 - 2559 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารตราสารหนี ้
- 2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนีแ้ ละ
ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
- 2542- 2544 Treasury Department
, Standard Chartered Bank

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- 2539 - 2542 เจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ฝ่ ายบริหารเงินสารอง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- CFA level I
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA

- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธน
ชาต
- เจ้ าหน้ าที่บริหารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้ าส่ วนศูนย์ ซอื ้ ขายตราสาร
หนีไ้ ทย
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นายศตนนท์ ทัน

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
Inter Business Management
(Eng)) University of Surrey

- ผู้ช่วยผู้ชานาญการธนาคาร
กรุงเทพจากัด(มหาชน)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- CISA I
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip securities
- Institutional Sale Trinity securities
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

- ปริญญาโท Msc. Finance,
Thammasat University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต

- CFA Level 1
- CISA Level 1

- 2561 EQUITY FUND MANAGER,
SCBAM
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

- 2549 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2543 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วีรชัย จันเป็ ง

- 2554 VALUATION & BUSINESS
MODELING CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
- กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2563-2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
-2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
(ประเทศไทย) จากัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2

ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภาวะตลาดการเงิ น และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ดาเนินการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามกลยุทธ์ และตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน
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-2541 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-CFA

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย
จากัด
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์

เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

- ปริญญาโท M.Sc. in Financial
Investment and Risk
Management (FIRM)
(Distinction, International
Program) The National Institute
of Development Administration
(NIDA)
- ปริญญาตรี B.A. Finance
(Honor, International Program)
Thammasat University

- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2559-2565 Senior Fund Manager
บลจ. ทิสโก้ จากัด
- 2559 Fund Manager
บลจ. วรรณ จากัด
- 2556-2559 Fund Manager
บล. ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ - 2556 Fund Manager
ราช
บล. เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จากัด
- CFA Level II

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
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Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด

A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จจากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง โดยจะแจ้ งให้ ทราบทาง Website ของบริษัท
จัดการ ที่ www.eastspring.co.th
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้ แก่ เสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(ระดับ 2) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
การป้องกันความเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนี ต้ ่ างประเทศ 1Y2 เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
ต่ างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา
นตามดุ
ลยพิ
นิจของผู้จัดนการกองทุ
น**Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
•แลกเปลี
ความเสี ่ ยงหลั
กในส่
วนของกองทุ
Eastspring
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 มุ่งเน้ นลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit
Trusts – Fixed Income Plan Series 3 ซึ่งเป็ นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆของ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ดังต่อไปนี ้
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ความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2 ดังนี ้
1.ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / สกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange/currency risk)
กองทุนหลักอาจจัดตั ้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอืน่ และอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุล
เงินหลักหรื อสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบทางลบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
2.ความเสี่ยงด้ านตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives risk)
ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ ตราสารที่ มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ ยง แต่จะไม่ใช้ เพื่ อการลงทุน กองทุนไม่มีการ
รับประกันว่าการใช้ กลยุทธ์ เทคนิค และตราสารที่ มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะทาให้ ความเสี่ยงของกองทุน
หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรื อไม่เป็ นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญได้
3.ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยและเครดิต (Interest rate and credit risk)
การลงทุนในพอร์ ตการลงทุนที่ให้ รายได้ คงที่ จะขึน้ อยู่กับความเสี่ยงของการลงทุนในพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ให้ รายได้ คงที่
พันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ให้ รายได้ คงที่ ขึ ้นอยู่กบั ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และความเสี่ยงด้ านเครดิต เช่น ความเสี่ยงของ
การผิดนัดชาระโดยผู้ออกตราสาร
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ รายได้ คงที่ ขึ ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินของผู้ออกตราสารหรื อในสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรื อ
ทังสองอย่
้
าง หรื อการเพิ่มขึ ้นอย่างไม่คาดคิดของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ อาจลดความสามารถของผู้ออกตราสารเพื่อทาการจ่ายดอกเบี ้ย
และเงินต้ น นอกจากนี ้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรื อการเพิ่มขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยอาจเพิ่มความเป็ นไปได้ ที่ว่าผู้ออกตราสารจะผิด
นัดชาระเกี่ยวกับการลงทุนเหล่านี ้
4.ความเสี่ยงด้ านพันธบัตรที่ให้ ผลตอบแทนสูง (High yield bonds risk)
การลงทุนในหลักทรั พย์ ที่ให้ รายได้ คงที่ขึน้ อยู่กับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ความมั่นคงและเครดิต เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พันธบัตรที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยปกติแล้ วพันธบัตรที่ให้ ผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยฐานะทางการ
เงินที่เชื่อถือได้ ที่ลดลง หรื อความเสี่ยงของการผิดนัดการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ ้นที่หลักทรัพย์เหล่านี ้รับอยู่
5.ความเสี่ยงของพันธบัตรที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade bonds risk)
กองทุนบางแห่งอาจลงทุนในพัน ธบัต รที่ มีอันดับความน่าเชื่อถื อในระดับที่ สามารถลงทุน ได้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ อันดับความ
น่าเชื่อถือของพันธบัตรที่กองทุนต่าง ๆ ถือครองอยู่อาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือได้ ตลอดเวลา
นอกจากนี ้ หลักทรั พย์ ที่ให้ รายได้ คงที่ ที่ไม่ได้ รับการจัดอัน ดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ สามารถลงทุนได้ ที่ผ้ ูจัดการกองทุน
พิจารณาว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับการลงทุนที่ได้ รับการจัดอัน ดับที่สามารถลงทุนได้ อาจมีสภาพคล่อง การกาหนดราคา
ความเป็ นไปได้ ที่จะผิดนัดการจ่ายเงิน ที่เหมือนกับหลักทรั พย์ ต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับการลงทุนที่ต่า โดยทั่วไปแล้ วหลักทรั พย์
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ดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั สภาพคล่องที่ต่ากว่า ความไม่แน่นอนที่สงู กว่าและความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้ นและดอกเบี ้ยมากกว่าตรา
สารหนี ้ที่ได้ รับการจัดอยู่ในระดับสูง
6.ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond risk)
หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertibles bonds) เป็ นตราสารหนีช้ นิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึง้ อาจถูกแปลงเป็ นตราสารทุน หรื อ
ถูกบังคับให้ ปรับลดเงินต้ นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ ล่วงหน้ า โดยทัว่ ไปเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
ผู้ออกตราสาร เมื่ อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนยั สาคัญ และอาจต้ องลดราคาลง
อย่างมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
7.ความเสี่ยงด้ านการเมืองและ/หรื อระเบียบข้ อบังคับ (Political and/or regulatory risk)
มูลค่าของทรัพย์สินที่ฝากไว้ ของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาทางการเมืองระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดเก็บภาษี ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศและ
การส่งเงินกลับประเทศ ความผันผวนของสกุลเงินและการพัฒนาอื่ น ๆ ในเรื่ องของกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของประเทศ
ต่าง ๆ ที่ซึ่งทาการลงทุน นอกจากนี ้ โครงสร้ างพืน้ ฐานทางกฎหมายและมาตรฐานการทาบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการ
รายงานในบางประเทศที่ซึ่งอาจมีการลงทุน อาจไม่ให้ การปกป้องนัก ลงทุนหรื อข้ อมูลแก่นัก ลงทุนในระดับเดียวกันกับ ที่ ใช้
โดยทัว่ ไปในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ข้ อจากัดในการเป็ นเจ้ าของในต่างประเทศในตลาดบางแห่งอาจหมายความว่าการมีสิทธิ
ในการดาเนินการของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนรวมใด ๆ หรื อการลงทุนอื่น ๆ ที่กองทุนต่าง ๆ ได้ รับการลงทุนอาจไม่มี
ความมัน่ คงเสมอไปหรื ออาจมีข้อจากัด
8.ความเสี่ยงด้ านพอร์ ตการลงทุนและตลาด (Portfolio and market risk)
แต่ละกองทุนต้ องการนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนจานวนมากในชนิดของการลงทุนที่ถือครองใน
กองทุนดังกล่าวและตลาดที่กองทุนลงทุน อยู่ นักลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับตราสารทุน และ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน ซึง่ รวมถึงความผันผวนในราคาตลาด ผู้ออกตราสารที่ให้ ผลตอบแทนที่เสียเปรี ยบหรื อข้ อมูล
ตลาดและข้ อเท็จจริงที่ว่าตราสารทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนเป็ นรองในเรื่ องของสิทธิเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ แก่
หลักทรัพย์บริษัทอื่น ๆ
9.ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
กองทุนสามารถเผชิญกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนต่าง ๆ ในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื ้อขายต่า มีข้อจากัด
ในการซื ้อขายหรื อมีการระงับการซื ้อขายชัว่ คราว การลงทุนในหลัก ทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องสูงอาจลดรายได้
หรื อก่อให้ เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อกองทุนถ้ ากองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์เหล่านีไ้ ด้ ในเวลาหรื อราคาที่เหมาะสม
สภาพคล่องสามารถขาดไปได้ ในเวลาที่สั ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต
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10.ความเสี่ยงเกี่ยวกับวันที่ครบกาหนด (Risks associated with maturity)
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน the Fixed Income Plan Series 3 แต่ละประเภทมีสิทธิถือครองหนึ่งปี ปฏิทิน เมื่อถึงวันที่ครบกาหนด
สินทรัพย์ของประเภทดังกล่าวจะได้ รับการเปลี่ยนเป็ นเงินและรายได้ สทุ ธิ (หลังจากหักต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง) จะ
ได้ รับการแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้ องในสัดส่วนตามการถือครองของพวกเขา
ในวันที่ครบกาหนดของกองทุน the Fixed Income Plan Series 3 กองทุนอาจยังคงถือครองพันธบัตรที่มีการผิดนัดการจ่ายเงินไว้
ขันตอนการจ่
้
ายเงินคืนของพันธบัตรเหล่านี ้อาจขยายไปจนหลังจากวันที่ครบกาหนดและอาจหรื อไม่อาจทาได้ โดยสาเร็จ ถ้ าสาเร็จ
ผู้จดั การดูแลทรัพย์สินจะแจกจ่ายรายได้ จากการจ่ายเงินคืนโดยยึดตามจานวนหน่ว ยของผู้ถือหน่วยลงทุน
11.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดของโรค โรคระบาด การแพร่กระจายของโรคและความเสี่ยงด้ านสาธารณสุข
(Risks associated with epidemics, pandemics, disease outbreaks and public health risks)
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้จดั การและกองทุนอาจเป็ นไปได้ ว่าจะได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากการระบาดของโรค โรคระบาด การ
แพร่กระจายของโรคและปั ญหาด้ านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าในภูมิภาคหรื อทัว่ โลก ในสถานการณ์ดงั กล่าว เศรษฐกิจของ
โลก ตลาดต่าง ๆ ของโลกและห่วงโซ่อปุ ทานอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว ผู้ออกตราสาร (ที่กองทุน
นาเงินไปลงทุน) สามารถได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงเช่นเดียวกันซึ่งจะนาไปสู่ผลกระทบที่สอดคล้ องกันกับการดาเนินการของ
กองทุน
12.ความเสี่ยงด้ านผลตอบแทน/รายได้ ที่แตกต่างกัน (Risk of Different Yields / Income)
องทุน the Fixed Income Plan Series 3 แต่ละประเภทจะมีวันที่เริ่ มและวันที่ครบกาหนดแตกต่างกันและประเภทต่าง ๆ ที่เริ่ ม
เป็ นครัง้ แรกอาจซื ้อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในเวลาที่ดีกว่าที่อาจไม่มีผลตอบแทนหรื อรายได้ เหมือนกับหลักทรัพย์ที่ซื ้อโดยประเภทต่าง
ๆ ที่เริ่ มในภายหลัง นี่อาจมีผลกระทบกับผลตอบแทน/รายได้ ของประเภทของกองทุนและการดาเนินการของประเภทหนึ่งอาจ
แตกต่างอย่างมากจากการดาเนินการของอีกประเภทหนึ่งที่เริ่มก่อนหรื อหลังจากประเภทแรกดังกล่าว
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
หลัก ให้ ถือเอาต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ

• ความเสี่ ย งหลั ก ในส่ ว นของการลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี ้
ต่ างประเทศ 1Y2 มีดังนี ้
ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 มีนโยบายที่เน้ นการลงทุนใน Eastspring Investments
Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี บั ญชี ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุน
Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นในหัวข้ อ “ความเสี่ย งหลักใน
ส่วนของกองทุน “Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3” จึงเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ด
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ทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ด้ วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
1Y2 จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ได้
1. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทัว่ โลกทาให้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ไม่ แ น่ น อนหรื อ การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ก องทุ น หลัก ไปลงทุน เช่ น การออกมาตรการในภาวะที่ เ กิ ด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามา
ในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 ได้ ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อความเสี่ยง
ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 อาจจะไม่สามารถซือ้ ขายตราสารที่กองทุนลงทุน
โดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหากต้ องการจะซื ้อขายจริง
3. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ
ในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น รวมทังอาจมี
้
ความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน ปลายทาง ไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ไม่
สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
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5.ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่องจากกองทุนมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกั จะมีขนาดเล็กและมีสภาพ
คล่องต่า รวมถึงอาจไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้ อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว การ
ลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้ แก่
ข้ อจากัดด้ านการลงทุนและการนาเงินกลับเข้ าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด นโยบาย
ภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้ อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้ อจากัดหรื อกฎหมายหรื อมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้ อ
กฎหมายหรื อข้ อจากัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้ อมของระบบการชาระราคา เป็ นต้ น
6.ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่ างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความ
เสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึง่ ปั จจัยหรื อตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรือ
ตัว แปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่ง ตัวของอัต ราแลกเปลี่ ย น ปั จ จัย ด้ านสังคม การเมื อ งและเศรษฐกิจ
กฎหมายหรื อข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ข้ อจากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และ
การแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ ้นอยู่กับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปั จจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนัน้ ๆ ฯลฯ แต่ทงนี
ั ้ ้ ความเสี่ยงจากปั จจัยดังกล่าว
ข้ างต้ น ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y2
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
ส่ วนที่ 1 อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับ
แรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าสองอันดับแรก แต่อยูใ่ นอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. หน่วย CIS ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่ประกาศกาหนด
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
(กรณีเป็ นการลงทุนของกองทุน buy
& hold)
………………………………………
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale )
(กรณีเป็ นการลงทุนของ MF อื่นที่
มิใช่กองทุน buy & hold)

5.ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ
ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ <397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.3 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6. 3.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6. 3.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives
(OTC derivatives)
6.4 หน่วย CIS ทีม่ ีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่ประกาศกาหนด ที่จด
ทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national
scale) หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี#ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของสถาบัน รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
การเงินไทยที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คล
บัญชี
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการททีีกฎหมายก
่
าหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรื อรอบการลงทุน
ของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุ
กองทุน)
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
5. total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
รวมกันไม่เกิน 15%
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตรา
สารทีทมี่ ีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.4 ของข้ อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
6. derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่
เพื่อการลดความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ่ การลดความเสี่ยง
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่ มกี ารลงทุนแบบ
(non-hedging)
ซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน
100% ของ NAV
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
1 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมี
ออกรายใดรายหนึ่ง
หนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย ล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตาม
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ) งบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ น
การทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด3 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มกี ารยื่น
แบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้ โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดับตา่ กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มกี ารยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับ บุคคลตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั ้งขึ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
เรียกเก็บจริง

อัตราตามโครงการ
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.0000 %

0.4500%

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0540 %

0.0214 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.1070 %

0.0535 %

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 0.0535 %

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.0535 %

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 1.2145%

0.5249%

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

หมายเหตุ 1.ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ
2.อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เมือ่ มีการ
สัง่ ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

ไม่เกิน 0.50

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ )
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คาอธิบายเพิ่มเติม :
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุน กับ ผู้ลงทุน แต่ละกลุ่ม หรื อ แต่ ละประเภทของ
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริ ง มอบหมายให้
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2
ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยง
ของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกั นกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.eastspring.co.th”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

8 สิงหาคม 2565

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2
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