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กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AMUNDI FUNDS 
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD (กองทุนหลกั) ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ กองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ซึง่ผู้ลงทนุอาจจะขาดทุน
หรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสว่น อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทุนใน
สดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า 

การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Global Capital Growth เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ     
ผู้ลงทนุเอง 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 
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เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital 
Growth ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี     
อีสท์สปริง Global Capital Growth เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและ
รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืน
ใดที่ก าหนดตามตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดงักล่าว 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth และปฏิบัติตาม
เกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการต่างๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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1.1 ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวม 
 

ชื่อกองทนุ: กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth 
                        TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund 
                        (ชื่อย่อ: TMB-ES-GCG) 

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศ (Foreign Investment 
Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 

ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศ 
(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทนุ :  

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN 
CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบนั 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ 
UCITS กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย Amundi Luxembourg SA  และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 
ทัง้นี ้กองทุนหลกั มีการระดมเงินจากนกัลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน าไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ 
 
ส่วนท่ีเหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเส่ียง
ของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดย
ผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น 
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
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ป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทนุในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีที่ค่าเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

เงื่อนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุมี
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น 
และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลกั
ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป  อาทิ กรณีที่
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
อย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่าตัวชีว้ัด  
(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทนุของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือ
เมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของ
กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว หรือบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุ
หลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสกุลเงินซือ้ขายในกองทุนหลกัจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกลุเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
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ทัง้นี ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  และไม่น ามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลา
ไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี ้ยงัคงต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

 
 

3.  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน  เข้าลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน

ต่างประเทศ (กองทนุหลกั) 
(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า

การใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 
(กองทนุหลกั) นัน้ 

 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
3.1   แจ้งเหตทุี่กองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) มีมลูค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ

ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ 
เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทนุ 
เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฎเหต ุหรือเป็นไป
ตามที่ประกาศก าหนด 

3.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 3.2 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผนั 

3.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้บคุลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวด้วย 
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4.  กองทุนหลกัมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั กองทุนหลกัจะทยอยรับค าสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั โดยค าสัง่ไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
กองทนุหลกัจะท ารายการให้ในวนัท าการถดัไป โดยค าสัง่ดงักล่าวจะได้รับสิทธิในการจดัสรรก่อน 

 
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD 

กองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนรวม
ตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทนุรวมที่เสนอขายให้กบัผู้ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail 
investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    

ปัจจยัความเส่ียงของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลู
ก อ ง ทุ น  AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH เ พื่ อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990 

 
ชื่อ กองทุน  AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

โครงสร้างของกองทนุ 

AMUNDI FUNDS POLEN 
CAPITAL GLOBAL 
GROWTH - I2 USD 

Class                         :   I2 USD 
ISIN Code                  :  LU1691799990 
Bloomberg Code       :  AMPCGIU LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 20 พฤศจิกายน 2561 (20 November 2018) 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  100% MSCI ACWI Net Total Return USD 

วตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทนุ 

กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มีวตัถุประสงค์ใน
การลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทุน โดยกองทนุจะลงทุนในตราสารทนุของบริษัททัว่โลก 
ที่มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่  

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ในตราสาร
ทุน โดยบริษัทนัน้ต้องมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 4 พนัล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร
ทุนของบริษัทที่มีภูมิล าเนาในตลาดเกิดใหม่ และส าหรับการลงทุนนี ้ไม่มีข้อจ ากัดใน
สกลุเงินท่ีลงทนุ 

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้นกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ equity-linked 
instruments, ตราสารหุ้ นแปลงสภาพ, ตราสารหนี ,้ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก  
กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์  UCITS / UCIs  ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
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อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Amundi Luxembourg SA  
5, allée Scheffer 
2520 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
5, allée Scheffer 
2520 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 
2, rue Gerhard Mercator 
B.P. 1443 
1014 Luxembourg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

ค่ าธรรม เนียมการจัดการ 
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

หมายเหต ุ: 
1. ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก

การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงิน
จ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

2. อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ของกองทนุ
หลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 

1.2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
1.2.1    การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

1.3 ลักษณะที่ส ำคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth                                                - 9 - 
 
 

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงนิลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ ท่ีกองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดงันัน้เมื่อกองทนุ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือชีช้วนผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึน้ 
 
โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับ :  
นกัลงทุนที่ต้องการกระจายการความเส่ียงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเส่ียงของ
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปล่ียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได้ 
 
กองทนุนีไ้ม่เหมาะกบั :  
- นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
- นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 
 
ควรลงทนุในระยะเวลา : 
เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควร
ลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะต้องค านงึถงึระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ 
ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 
 
1.5 จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนีเ้ท่ำกับ 5,000 ล้ำนบำท 

1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่เกินร้อย
ละ15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท Green shoe) 

1.5.2   หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการ แต่ยงัไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

1.5.3   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
 
1.6 รอบบัญชขีองกองทนุ  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ 30 มถินุายน 
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุน  
       คือ ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุรวมตา่งประเทศ ท่ีกองทนุลงทนุ 

 
1.8. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
1.8.1 บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ  

                เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
      (ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล    

                       หรือ  
      (ข)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ 

                       ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
(2)   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย  

                 ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้  

                 รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
1.8.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1.8.1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1)   เล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคนืได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่    
ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน  

(2)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)   แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (1)  หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดับวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

1.8.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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1.9 กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อน
ผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหน่ึงดงันี ้ 

1.9.1   ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

1.9.2   ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

1.9.3   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุส่วนบคุคล  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า โดยติดประกาศดงักล่าว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 
3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จำกช่องทำงดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.10.2   โทรติดต่อสอบถามที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.10.3  สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
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1.11 ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จำกช่องทำงดังนี ้

1.11.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

1.12 ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงโครงกำรและข้อผูกพนัได้จำกช่องทำง https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-
funds/funddetails?fundcode=I32 

2. ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

2.1 ความเส่ียงหลกัในส่วนของการลงทนุของกองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth  

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth มุ่งเน้นลงทนุในกองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global 
Growth ซึง่เป็นกองทนุหลกั ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาและค านงึถงึปัจจยัความเส่ียงตา่งๆของ กองทนุ Amundi Funds Polen 
Capital Global Growth ดงัต่อไปนี ้
 
2.1.1 ความเส่ียงทัว่ไปเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth 

เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทุน โดยกองทนุจะลงทนุในตราสาร
ทุนทั่วโลกที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ และกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่น, equity-linked 
instruments, ตราสารหุ้นแปลงสภาพ, ตราสารหนี,้ ตราสารตลาดเงินและเงินฝากซึง่หลกัทรัพย์ / ตราสารดงักล่าวอาจมี
ความผนัผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยั
ทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผล
ประกอบการของบริษัทที่ออกหุ้น ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนัน้ๆ การคาดการณ์ของนกัลงทุน การกระจุกตวัในการ
ลงทนุหลกัทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มหลกัทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ รวมถึงปัจจยัอื่นๆของหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัลงทุน
อยู่  ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต ่ากว่า 
(Underperform) หรือผนัผวนกว่า หลกัทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เข้าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลงไป
จากภาวะปรกติ 
 

2.1.2 ความเส่ียงด้านตราสารทนุ (Equity Risk) 
มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงได้อย่างรวดเร็ว และมีความเส่ียงสูงกว่าตราสารหนี ้หรือตราสารตลาดเงิน และหาก
บริษัทล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างหนีต้ราสารทนุนัน้อาจมีมลูค่าที่ลดลงบางส่วนหรือลดลงทัง้หมดได้  
 

2.1.3 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของราคาตลาด (Market Risk) 
มลูค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลกัได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายอย่าง ทัง้จากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบาย
ภาครัฐ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อม วฒันธรรม จ านวนประชากร การเกิดภยัพิบตัิทัง้จากธรรมาชาตและ
จากมนษุย์ปัจจยัเหล่านีล้้วนส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพย์  
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2.1.4 ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารตลาดเงิน กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงจากการที่ลกูหนีห้รือคู่
ค้าจะผิดนดัช าระในตราสารหนีท้ี่ถือครองอยู่ ท าให้กองทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุได้ 
 

2.1.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ ซือ้ทรัพย์สินส าหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลกัขายหลกัทรัพย์เพื่อช าระค่าไถ่ถอนตามค าสัง่
ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ไม่ได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Global Capital Growth อาจไม่ได้รับเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตามกองทุน Amundi Funds Polen 
Capital Global Growth มีแนวทางการลงทนุในตราสารทนุอย่างน้อยร้อยละ 51 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  ใน
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Capitallisation) อย่างน้อย 4,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ดงันัน้อาจช่วยลดความเส่ียงได้ในระดบัหนึ่ง 

2.1.6 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี
ความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนพุนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลกัมีการลงทนุใน
หลกัทรัพย์สกลุเงินต่างประเทศ โดยกองทนุหลกัอาจจะไม่ได้มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน จึงท าให้ราคา
และมลูค่ากองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได้ 

 
2.1.7 ความเส่ียงด้านภาษี (Taxation Risk) 

การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลกัเข้าลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลกัเอง อาจมีผลต่อราคาและ
รายได้สทุธิจากหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
 

2.1.8 ความเส่ียงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทนุของประเทศที่กองทนุลงทนุ (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลกัในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่างๆทัว่โลกท าให้กองทนุ
อาจมีความเส่ียงที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบงัคบัต่างๆ รวมถึงข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุของต่างชาติ เช่น 
ข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกองทนุหลกัอาจมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ และหลาย
กลุ่มอตุสาหกรรม จึงอาจช่วยลดความเส่ียงได้ในระดบัหนึ่ง 

 
2.1.9 ความเส่ียงของการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) 

ราคาของตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง 
(underlying) อย่างสงู  ซึง่อาจท าให้การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์มีความเส่ียงต่อการขาดทนุท่ีมลูค่ามากกว่าที่ลงทนุได้  
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2.1.10 ความเส่ียงจากการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภมูิภาค (Emerging Market Risk) 

ทัง้นีก้องทนุหลกัอาจลงทนุในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีภมูิล าเนา
ในตลาดเกิดใหม่ โดยการลงทนุในตลาดเกิดใหม่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความ
ไม่เพียงพอในด้านโครงสร้าง ขาดการป้องกนั ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวข้องกับตลาดเงินและตลาดทนุ 
กฎหมาย ภาคสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี  
 

หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไม่สอดคล้องกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 

 
2.2 ความเส่ียงหลกัในส่วนของการลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth มีดงันี ้
 

2.2.1 ความเส่ียงอนัสืบเนื่องจากการลงทนุในกองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth 
เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน Amundi 
Funds Polen Capital Global Growth ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเส่ียงของกองทนุ 
Amundi Funds Polen Capital Global Growth ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหวัข้อ “ความเสี่ยงหลกัในส่วนของกองทนุ  
“Amundi Funds Polen Capital Global Growth” จึงเป็นความเส่ียงของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global 
Capital Growth ด้วย ดังนัน้ ผู้ ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth จึงควรศึกษาและ
ยอมรับความเส่ียงของกองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth ได้ 
 

2.2.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  
จากการที่ กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital 
Growth เข้าลงทนุ มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Global Capital Growth มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  
 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth จึงมีความเส่ียงของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ  กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกบั
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทนุได้รับ
ดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนี ้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth อาจพิจารณาป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้ จดัการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนัน้กองทุนจึงยงัคงมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึง่ผู้ลงทุนอาจได้รับก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการ
ป้องกนัความเส่ียงไว้ 
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2.2.3 ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทนุหลกัในตา่งประเทศมกีารลงทนุกระจายอยู่ทกุประเทศทัว่โลกท าให้อาจมคีวามเส่ียงที่เกิดจากความไม่
แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ หรือ
สาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
2.2.4 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ กองทุน Amundi 
Funds Polen Capital Global Growth ได้ทนั ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือความเส่ียงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Global Capital Growth อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทนุลงทุนโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคา
ที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง 

      
2.2.5 ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทนุในต่างประเทศ ในการเข้า

ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ 
ดงันัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึน้  รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียน แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
2.2.6 ความเส่ียงทีเ่กิดจากการท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุใน กองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth ได้อีก
ต่อไป 

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน  กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของ
กองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ 
ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
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เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth มีนโยบายการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ เพียง
กองเดียวคือ กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth ดังนัน้ ความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ 
จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  

 
 

 
    กรำฟแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทุน  
กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth  

ตัง้แต่วันที่ 30/01/2015 ถึง 29/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา Bloomberg ณ วนัที่ 23/08/2022 
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ          
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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3. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools)  
ดงันี ้

3.1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จา่ย  
3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่องไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
ระดบัมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และ / 
หรือ ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุไม่เกินกวา่ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
บริษัทจดัการจะพจิารณาเรียกเกบ็ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
เปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถงึระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บจริงได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัรา
สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และหรือระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีไ้ด้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต า่กว่ามลูคา่การขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และ/หรือ ไม่เกินกวา่ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชี ้
ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวมและเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกตา่งกนัตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุ
รวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับ
ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
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3) ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการถือครองหลกัทรัพย์  
4) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
5) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
6) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
โดยบริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้าม)ี หรือการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้าม)ี 
และสามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่งอื่นได้  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนี ้
ไม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อยา่งใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยจะเรียกเกบ็ตามสดัสว่นจากการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออกที่ หรือเป็นไปตามดลุพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั ซึง่จะด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด  

3.1.2 การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ 
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั  
• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
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1. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุ
รวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
2. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพือ่เสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับ
ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอื
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัรา
สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เกินกวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(switch out)  
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ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและ         
ผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  
 
3.1.3 คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – 
ADLs)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก ่ 
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุ
รวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับ
ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยบริษัท
จดัการจะค านึงถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
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เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมเ่ปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการ
หรือตดัสินใจไปแล้วทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า หรือขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว้ 
รวมถงึบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตา่งกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมี
ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเกบ็เฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้ 
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้ามากกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียนออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้าน้อยกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน ออก  
ทัง้บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนั  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด  
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ ADLs บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนจากการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษทัจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุ
เป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  
 
3.2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
3.2.1 ระยะเวลาทีต้่องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูคา่ขัน้ต า่ ตัง้แต่ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ จะต้องแจ้ง
บริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลาสงูสุดไม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ (Notice period) ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถงึแจ้งมลูคา่การไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเรียกเก็บ
จริงได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออืน่ ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทนุ ซึง่อาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นวา่ต้องชดเชยต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือ
ราคาที่ไมเ่หมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Redemption Gate ใน
กรณีที่ได้รับช าระคา่ขายหลกัทรัพย์ไม่ทนัหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรืออาจต้อง
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนดัช าระหนี ้หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล หรืออาจต้องใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทนุ และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุและผู้หน่วยลงทนุท่ียงัคงอยูใ่นกองทนุเป็นส าคญั  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี่ท าให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกตใินวนัท่ีท ารายการด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period 
ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 
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(Notice period) รวมถึงการเปล่ียนแปลงมลูคา่การไถถ่อนหน่วยลงทนุได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่เกิน Notice period 
สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการและไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทนุรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ notice period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการ
ให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ notice period บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทนุ หรือ เป็นไปตาม
ดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อ
กองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  
 
3.2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต า่ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไม่เกนิ 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต า่กว่าร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอยีดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่
บริษัทจดัการก าหนด  
• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate 
จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของ
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กองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่
เป็นไปตามเงื่อนไขและวธีิการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีทีก่องทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น
ได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถงึเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ แต่ไม่ต า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate 
เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค้่างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไมช่กัช้า  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่ีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพือ่บ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวา่สภาพคล่องของ
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กองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถถ่อนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนนิการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
ออก เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้
หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.3 การก าหนดวิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม มีการลงทนุโดยมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการค านวณมลูค่า หน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูคา่ทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีได้บนัทึกมลูค่าดงักลา่วเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลงัจาก ที่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ได้ 

3.4. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) บริษทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั
เวลาดงักลา่วจากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบั
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัติาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
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จดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใชร่ายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วน
บคุคล  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่
วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึง่เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 

4.สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
4.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้นแต่
เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจดัการจะ
นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
4.2 ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มวา่อาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี) 

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
 - ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมกบัค าขอ
โอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบยีนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนั
ท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วย
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 
วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
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ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพือ่ประโยชน์กบั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึ
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึง่ตดิต่อหรือ
รับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กอง
ทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้
ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการโอนเปล่ียน
มือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น 
 
4.4 การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

4.4.2   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดงักล่าว 
4.6.1   บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
4.6.2   ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 
4.6.3   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ 
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เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6 
4.7 ภมูิล าเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิที่อยู่ของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิการของกองทุนรวม 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดกำรกองทนุรวม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนทหารไทย จ ากัด และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้า
ด้วยกัน โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีผลตัง้แต่วันที่                       
11 กรกฎาคม 2565 ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 
ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทจดักำร ดังนี ้ 
1.   คณุโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์       ประธานกรรมการ 
2.   คณุอดิศร เสริมชยัวงศ์             กรรมการ 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.   คณุอนวุตัิร์ เหลืองทวกีลุ          กรรมการ 
5.   คณุศรัณย์ ภู่พฒัน์                   กรรมการ 
 
รำยชื่อผู้บริหำร 
1. คณุอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยางค ์               รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์  เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา  อิบรานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา  ตณัฑ์ชาญชวีิน รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง  เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายจดัการลงทนุ 
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5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 
1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi           รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส์   ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi         ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
3.  คณุวิศิษฐ์       ชื่นรัตนกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
4.  คณุพชัราภา   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารทนุ  
5.  คณุสมิทธ์       ศกัดิ์ก าจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผู้จดัการกองทนุ ตราสารทนุ                      
6.  คณุดาราวรรณ  ประกายทิพย์     Ms. Darawan Prakaitip                  ผู้จดัการกองทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดัการกองทนุอาวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 
                                                                                                            ต่างประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga             รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 
5.3 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทนุ ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทนุดังกล่ำว 

ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำยธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ) 
- 2536 ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ำกัด 
(มหำชน) ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยจัดกำรลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ซิมิโก้ จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อเบอร์ดีน จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรลงทุน, 
ฝ่ำยจัดกำรกองทุน 
 
- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อยุธยำ จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดกำร  ติ ดตำม
ภำวะตลำดเงิน ตลำดตรำ
สำรหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบกำรวิ เครำะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต ำม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
บริหำรกำรลงทุน  ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

น.ส.ดำรำวรรณ ประกำยทพิย์ 
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญำโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 
-  
- 2548 ปริญญำตรี 
เศรษฐศำสตร์ (ภำค
ภำษำอังกฤษ)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำรลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกัด 
หัวหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พำณิชย์ จ ำกัด ผู้ ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด (มหำชน)นักวิเครำะห์กำร
ลงทุน ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
 
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พำร์ท
เนอร์ จ ำกัด นักวิเครำะห์อำวุโส 
 
- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ำกัด นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุน และ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ตำมกรอบกำรลงทุนท่ี
ก ำหนด 

นำยสมิทธ์ ศักดิ์ก ำจร - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำ
นคร  
 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ    
          
- ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร
สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำ 
ธิรำช 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
จ ำกัด ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำย
จัดกำรกองทุน    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกัด 

ติดตำมภำวะตลำดเงิน 
ต ล ำ ด ทุ น  แ ล ะ ต ล ำ ด
อสังหำริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ตำมกรอบกำรลง ทุน ท่ี
ก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) เจ้ำหน้ำท่ีช ำนำญ
กำรส่วนซือ้ขำยหลักทรัพย์ สำย
งำนจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน กรุงไทยเจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยซือ้ขำยหลักทรัพย์ 
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ำหน้ำ
วิเครำะห์สินเช่ืออำวุโส 

นำยวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญำโท กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์  
 
- 2532  ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ    
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส  
 
- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ธนชำต  จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน 

ดูภำพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดกำร ติดตำม
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดเงิน ตลำดตรำสำร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ เพื่อ
ประกอบกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ติดตำม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหำรกำรลงทุน ตำม
กรอบกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

น.ส.พัชรำภำ มหัทธนกุล - 2537   ปริญญำโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญำตรี บัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จ ำกัด 
ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุน เพื่อน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนและ
ก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุน 
ภำยใต้กรอบกำรลงทุนท่ี
ก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ผู้ ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร, สำยกำรลงทุน 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด SVP, ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต จ ำกัด
ผู้จัดกำรกองทุน, ฝ่ำยจัดกำร
กองทุน 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ - ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำต ผู้ ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
 
- 2546 - 2562 กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรตรำสำรหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ำยตรำสำรหนีแ้ละ
ฝ่ำยกำรลงทุนต่ำงประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดกำรกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

, Standard Chartered Bank 
 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำด และตรำสำร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบกำรตั ด สิน ใจ
ลงทุน และก ำหนดกลยุทธ์
กำรลงทุน ตำมกรอบกำร
ลงทุนท่ีกำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2539 - 2542 เจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทุน 
ฝ่ำยบริหำรเงินส ำรอง ธนำคำร
แห่งประเทศไทย 

นำงสำววิภำสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
- CFA level I 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส   บลจ.ธน
ชำต 
 
- รักษำกำรผู้จัดกำรกองทุนส่วน
บุคคลอำวุโส 2  บลจ.ธนชำต 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนธนำคำรกรุงเทพ
จ ำกัด(มหำชน) 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต 

 
- เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์กำรลงทุน
อำวุโส บลจ.ธนชำต 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้

นำงรัชนิภำ พรรคพำนิช 
 

- ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส   บลจ.ธน
ชำต 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 1  บลจ.ธน
ชำต 
 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้ำส่วนศูนย์ซือ้ขำยตรำสำร
หนีไ้ทย 
 
- ผู้จัดกำรกองทุนบลจ.ธนชำต 

 
- ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรธนำคำร
กรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) 

ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
ฝ่ำยตรำสำรหนี ้
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

นำยศตนนท์ ทัน - ปริญญำโท / บริหำรธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน 
 
- ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.ธนชำต

Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 
 
- Institutional Sale Phillip securities 

 
- Institutional Sale Trinity securities 

 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 

ผู้จัดกำรกองทุน                 
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

นำยวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญำโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
- 2564 -2565ผู้จัดกำรกองทุน บลจ.
ธนชำต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง - 2549 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
- 2543 ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจ (กำรเงินกำร
ธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 

- กรกฎำคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน  
 
- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ทหำรไทย จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุน  
 

ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ 
ภำวะตลำดกำรเงิน และ
ตลำดตรำสำรหนี ้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด ำเนินกำรลงทุนให้เป็นไป
ตำมกลยุทธ์และตำมกรอบ
กำรลงทุนท่ีก ำหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ทหำรไทย จ ำกัด ฝ่ำยบริหำรควำม
เส่ียง 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
-2543 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
-2541 ปริญญำตรี 
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
-CFA 

- กรกฎำคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยจัดกำร
ลงทุนตรำสำรทุน 
 
- 2559 – 2564 บลจ. เดนำลี เพรส
ทีจ จ ำกัด 
หัวหน้ำฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ำกัด 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยจัดกำรกำรลงทุน
ตรำสำรทุน 
 
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ำกัด 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยค้ำ
หลักทรัพย์ 

 

ผู้จัดกำรกองทุน  
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 

เชำวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญำโท M.Sc. in Financial 
Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญำตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ มหำวิทยำลัยสุทัยธรรมำธิ
รำช 
 

- กรกฎำคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ผู้จัดกำรกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ำกัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ำกัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 
 

ผู้จัดกำรกองทุน   
ฝ่ำยตรำสำรทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ของผู้จัดกำรกองทุนรวม 

- CFA Level II - 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

 
5.4 รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บริษัทจดัการ  แตง่ตัง้ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 
5.5 รำยชื่อผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 

6. ข้อมูลอื่น ๆ 
กำรซือ้ขำยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและกำรโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 
6.1 ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2 ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
6.5 วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 
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ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุท่ีบริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

 เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกองทนุ            
บุคคลธรรมดำ 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
 2.   ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 4.   ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ 
       เงื่อนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้ สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงบั เปล่ียนแปลง  หรือเล่ือนวนั
และเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยุดท าการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเส่ียง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั  
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นิยำม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการที่

สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

กำรซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 

  
วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน 
และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงักล่าวข้างต้น 

 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้ สั่งซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

Global Capital Growth ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทุนดงักล่าว หรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
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ช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่ำงวนัท ำกำรซือ้ขำย 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้

คืนก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
 
กรณีช ำระด้วยเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้ และ
ระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช ำระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจัดกำร 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบชุื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
 

    ซือ้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการดงักล่าว
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดง
ความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.
กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้
สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  
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   ซือ้ผ่ำนค ำสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมัติ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.eastspring.co.th) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการ
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการ
สัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
แล้วเท่านัน้ 

 
 
 

    ซือ้ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ ของบริษทัจัดกำร โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินใน
บญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชเีงินฝากของผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 
 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ

แตกตา่งไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้     

 
กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

2.  อินเทอร์เน็ต  www.eastspring.co.th 

3.    ค าสัง่ขายอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
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4.  เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 

 ขำยคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง**   

 
 

  ขำยผ่ำนค ำสั่งขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 

 ขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุน ของบริษัทจัดกำร  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          

http://www.tmbameastspring.com/
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    ** กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

 
กำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ ด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้ำบัญชีเงินฝำกของ บมจ. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน
โครงการ)  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซื้อขายถดัจากวนัท าการซื้อขาย) 
 

  น ำเช็คเข้ำบัญชีเงนิฝำกที่ธนำคำรอื่น 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าเช็คค่าขายคนืหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสั่งขายสามารถ
ด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจบุนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทำงไปรษณีย์   
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเชค็ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
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กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 

  โอนเงนิด้วยวิธีบำทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ  บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.eastspring.co.th  หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
สาขา หรือช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับ
ใบยืนยนัดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

2 .อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 

3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Global Capital Growth ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสับเปล่ียนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวันท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวันท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  
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ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทุนต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

  สับเปลี่ยนผ่ำนระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.eastspring.co.th ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**  
 

  สับเปลี่ยนผ่ำนค ำสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต 
หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

   สับเปลี่ยนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ ของบริษทัจัดกำร โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัท
จดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมี
ตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน  ของ บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.eastspring.co.th 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวยเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สั่งสับเปล่ียนหลังเวลาที่ก าหนด ระบบจะจัดเป็นค าสั่งสับเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถัดไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 
ตำรำงสรุประยะเวลำในกำรซือ้ ขำย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Global Capital Growth ได้รับหน่วยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขำยหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี กำรจ่ำยเงนิ 

Global Capital Growth 

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 4วัน
ท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมบำงกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ตำมตำรำง
ดังนี ้

กองทุนเปิด รำคำในกำร
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

รำคำในกำร
สับเปลี่ยนเข้ำ** 

ณ วัน กองทุนต้นทำง กองทุนปลำยทำง 

Global Capital Growth 
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  

ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T* T*+3 

ทหารไทยธนรัฐ , ทหารไทยธนบดี , 
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั  

Global Capital Growth T T* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
                         T* +3    =   ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด. 
 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำกำรเปิดบัญชี
กองทุนปลำยทำงก่อน  
 
โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักกำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทนุกองหน่ึง 
(กองทุนต้นทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลำยทำง) ทัง้นีก้ำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำจะ
ใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำร*ก่อนหน้ำวันรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง เว้นแต่วันท ำกำร
ดังกล่ำวเป็นหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุนปลำยทำง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันที่เป็น
วันท ำกำรซือ้ขำย**ของกองทุนปลำยทำงที่ ถึงเร็วที่ สุด เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 
(รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัท
จดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
หมำยเหตุ :  
*  พิจำรณำเฉพำะวนัท ำกำรตำมปกตขิองบริษทัจดักำร  โดยไม่พิจำรณำวันหยุดท ำกำรซือ้ขำยของกองทุนต่ำงประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทุนหลกัที่กองทนุต้นทำงเข้ำลงทุน) 
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** วนัที่ตำมปฏิทนิที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกตขิองทัง้บริษทัจัดกำรและของกองทุนหลกั หรือตำมที่บริษทัจดักำรประกำศ
ก ำหนดเพิ่มเติม 
 

 
 
 

 
 
 
 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 7   8   9   10 11 

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 

31 28 28 29 30 31 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   2   3   4   5   6   1   2   3   

4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 6   7   8   9   10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1   1   2   3   4   5   1   2   

4   5   6   7   8   8   9   10 11 12 5   6   7   8   9   

11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 29 30 31 26 27 28 29 30 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 5   6   7   8   9   

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Global Capital Growth  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

3   4   5 6   7   1   2   3   4   1   2   3   4   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

31 28 29 30 26 27 28 29 30 
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ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหรือรับซือ้คนื 
ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหรือวันที่รำยกำรสับเปลี่ยนมีผล ดังนี ้
 

1) กรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการ

สัง่ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ 

วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ

ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

2) กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยดุท าการซือ้
ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 

บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กับ   
 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth                                                - 49 - 
 
 

-  
- การหยดุรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อกองทนุ  

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็น
การชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง  และแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสทิธิในเร่ือง  
1.    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน

เสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2.    ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะ
ที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีส าคญัใน
สองกรณี คือ 
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(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงนิ
ลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) 
มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึ งอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง
กับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของ
รัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือ   ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บ ริษัทจัดการก าหนด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Capital Global Growth 
ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วนกำรลงทนุ (% ของ NAV) 

อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แต่อยูใ่นอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale )  

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่    

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียน  

หรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 
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6. ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1   ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

 6.2   ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale)  
หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5%   

         ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้

ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในSET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนส่วนชีช้วนโครงการ ข้อ 3.13.1  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกลุม่กิจการหนึ่ง ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

 
อัตรำส่วนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนัการเงินไทย รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี

บญัชี 
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(ไม่รวมถึงเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมา
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่ำหนีส้นิทัง้หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ วนัที่

ค ำนวณ) 

 อัตรำตำมโครงกำร 
เรียกเก็บจริง 

21 ก.ค.63 – มิ.ย.64 
เรียกเก็บจริง 

ก.ค.64 – มิ.ย.65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ)  

ไม่เกิน 2.7820  1.7690 1.7881 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400  1.6021 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ไม่เกิน 0.1070  0.0320 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140  0.1349 0.1510 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.3210 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้   

    ค่าภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0016 0.0011 

    ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์  

ตามทีจ่่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.07  0.0000 0.0000 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.7706 1.7892 
หมายเหต ุ  1.อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการท่ีกองทนุน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 

อัตรำตำมโครงกำร 
เรียกเก็บจริง 

21 ก.ค.63 – 5 มิ.ย.65 
เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย.65 

เรียกเก็บจริง 
*ส ำหรับ

รำยกำรที่มีผล
ตัง้แต่วันที่  

1 กรกฎำคม 
2565 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า 

ไม่เกิน  2.00 1.50 0.75 *1.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจาก
ผู้ท ารายการนี ้เมื่อมีการสัง่
ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  

 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

 
ปัจจบุนัไม่เรียก

เก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิด

ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 19.58% 

 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของ       
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจ
ประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  
ที่ บลจ.อีสท์สปริง  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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จ ำนวนเงนิต้นและ

จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 21,206,610.72 2.50%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,452,352.36 0.17%

รวมเงินฝากธนาคาร 22,658,963.08 2.67%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.60%
Amundi Funds - Polen Capital Global Growth-I2 US C 1,140,232 837,936,299.94 98.60%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 837,936,299.94 98.60%
ทรัพย์สินอ่ืน -9,178,776.31 -1.08%
หนี้สินอ่ืน -1,599,061.82 -0.19%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 849,817,424.89 100.00%
จ านวนหน่วยลงทุน 93,505,958.70
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.0883

มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท) % of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

งวดปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 64**

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 12.3383 9.9993

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หนว่ย) 9.0883 12.3383

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth -26.34% 23.39%

เกณฑ์มาตรฐาน 1*** -7.32% 32.95%

เกณฑ์มาตรฐาน 2*** -15.75% 31.38%

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 1,141                                 2,714                            

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้งวด (ล้านบาท) 850                                    1,141                            

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 1,163                                 2,140                            

มลูคา่ซือ้ขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +47 +691 

อตัราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.25% 1.33%

* เป็นสดัส่วนของมลูคา่ขายคืนและสบัเปลี่ยนออกตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ย

** จาก 21 ก.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 64

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth       ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน

ร้อยละต่อปี (31 มี.ค. 65) (30 ธ.ค. 64) (30 มิ.ย. 64) (21 ก.ค. 63)

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth -17.94% -28.89% -26.34% -4.80%

เกณฑ์มาตรฐาน 1*** -10.70% -15.59% -7.32% +11.35%

เกณฑ์มาตรฐาน 2*** -15.66% -20.23% -15.75% +5.37%

หมายเหต ุ: การวัดผลการด าเนินงานของกองทนุได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) 

                  ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

                  ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทยีบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ข้อมูลท่ีน่ำสนใจ (เพ่ิมเติม) 

 
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.อีสท์สปริง ที่ https:// www.eastspring.co.th) 
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ค ำเตือนและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital 
Growth ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย)จ ากดั” 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การ
ลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เ ก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย)จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.eastspring.co.th” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  5 ตลุาคม  2565 
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