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ชื่ อกองทุน (ภำษำไทย)

ลักษณะที่สำคัญ
: กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

ชื่ อกองทุน (ภำษำอังกฤษ)

: Thanachart Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y3 Fund

ชื่ อย่ อ

: T-ES-FIX1Y3

ประเภท

: กองทุนรวมตราสารหนี้

อำยุโครงกำร

: ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

จำนวนเงินของโครงกำร

: 800,000,000.00 บาท

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม

:

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

: 17 พฤศจิกายน 2564

1 พฤศจิกายน 2564

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
1.
•
•
•
•
•

2.

ประเภทโครงกำร
กองทุนรวมตราสารหนี้
แบบกาหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุน buy & hold
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว คื อ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุ น หลัก ) ซึ่ งเป็ นกองทุ น รวมตราสารหนี้
ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศสิ ง คโปร์ (Singapore) และอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ Monetary Authority of
Singapore (MAS) ในอัต ราส่ ว นโดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ
ของกองทุน
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กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนและคืนเงินต้นให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เมื่ อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดยผูอ้ อกตราสารที่ อยู่ในกลุ่มประเทศ
Emerging markets และ Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักมิใช่การฝากเงินหรื อมีการรับประกัน
เงินต้น
กองทุนหลักบริ หารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และมีการนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างๆ ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่ วนที่เหลือบริ ษทั จัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรู ปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุ นอาจพิ จารณาลงทุ นในสั ญญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารการลงทุ น
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุ นในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งตราสารที่ มีสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้าแฝง
(Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจ
ทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผล
โดยวิ ธี อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งหรื อหลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งไม่สามารถหาตัวชี้วดั ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนได้
3.

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จำกเงินลงทุน
กาไรส่ วนเกิ นทุน : บริ ษ ัท จัด การจะรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติ ครั้ งเดี ย วในวันครบกาหนดอายุกองทุน
ผูล้ งทุนจะได้รั บผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่ วนเกิ นทุน (Capital Gain) หากราคาที่ รั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดย
อัตโนมัติเมื่อครบกาหนดอายุกองทุนดังกล่าวสู งกว่าราคาที่ซ้ือหน่วยลงทุน
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีกำรแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ ำงไร
A : กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด
A : จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 800 ล้านบาท
ในช่ วงระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้ งแรกบริ ษทั จัด การอาจเสนอขายหน่ วยลงทุ นเกิ นจานวนเงิ นทุ นของ
โครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงิ นทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุ นเกิ น
จานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริ ษทั
จัดการจะดาเนิ นการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดาเนิ นการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อน
ครบกาหนดสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่ว งหน้า
ล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
Q : กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ ำใด
A : นักลงทุนที่อำจพิจำณำลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
▪ เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนของผูล
้ งทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี )
▪ ผูล
้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
▪ ผูล
้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารระยะสั้น
กองทุนนี้ไม่ เหมำะกับ
▪ ผูล
้ งทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสั้น
▪ กองทุนนี้ มีสภาพคล่องจากัด เนื่ องจากเป็ นกองทุนทที่ไม่เปิ ดให้มีการซื้ อขายแบบกองทุนเปิ ดทัว่ ไป โดยกองทุนมี
การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุน เพื่อรับเงิน
ในช่วง 1 ปี
ควรลงทุนในระยะเวลำ :
กองทุนที่มีอายุประมาณ 1 ปี และผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้
Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ ได้แก่ ความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้
ของผูอ้ อกตราสารหรื อผูค้ า้ ประกันหรื อของคู่สัญญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้วย ความเสี่ ยงของความผันผวนของราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ เป็ นต้น (โปรดศึกษาความเสี่ ยงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อปั จจัยความเสี่ ยง
ของกองทุนรวม)
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Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่ ำงไร
A : กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q : กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ ำงไร
A : วันที่ส้ิ นสุ ดรอบปี บัญชี คือ วันเลิกกองทุน
Q : กองทุนรวมต่ ำงประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่ ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน มีนโยบำยกำรลงทุน
ปัจจัยเสี่ ยงที่สำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ ำงไร ต่ อไปนี้
A : รำยละเอียดกองทุนหลัก Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ซึ่งเป็ น
กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ Monetary
Authority of Singapore (MAS) เป็ นกองทุ น รวมที่ เ สนอขายผู ้ล งทุ น ทั่ว ไป (retail investors) และผู ้ล งทุ น สถาบัน
(institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ ย งและข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับการลงทุนที่ สาคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิ ดเผยรายละเอี ย ดไว้ในหนังสื อ
ชี้ ช วนฉบับนี้ แ ล้ว และผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นสามารถเข้า ถึ งข้อมู ลกองทุ น Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed
ncome Plan Series 4
ชื่อกองทุน
Share Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน (base currency)
ตัวชี้วดั (Benchmark)
อายุกองทุน
วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
I1 USD
SGXZ59451708
EICIUCI SP
18 พฤศจิกายน 2564 (กองทุน IPO วันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2564)
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
N/A
ประมาณ 1 ปี
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนและคืนเงินต้น
ให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น เมื่ อ ครบกาหนดอายุโ ครงการ โดยกองทุ น จะลงทุ น ใน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยผูอ้ อกตราสารที่อยูใ่ นกลุ่มประเทศ Emerging markets และ
Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักมิใช่การฝากเงิ นหรื อมีการ
รับประกันเงินต้น
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Emerging markets หมายถึง ภูมิภาคซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประเทศต่อไปนี้
บราซิล, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐเช็ก, อียิปต์, ฮังการี , อินเดีย, อินโดนีเซีย,
เกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, โมร็ อกโก, เปรู , ฟิ ลิปปิ นส์, โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซี ย
แอฟริ กาใต้, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกี และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ investment grade ไม่นอ้ ยกว่า 80% และอาจ
ลงทุนในตราสารหนี้ non – investment grade ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพยสิ น
สุ ทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมี การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ย ง และเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการ
(Management Company)
ผูร้ ักษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)
Website

ไม่มี
ทุกวันทาการ
Eastspring Investments (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
1 Queen’s Road Central, Hong Kong
KPMG LLP
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581
https://www.eastspring.com/sg/funds

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตรำร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales
0.00%
Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation เรี ยกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
Charge)
ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ถือเป็ นรายได้ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ไม่มี (ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
อัตรำร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน (สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน)
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
อัตรำร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee’s and
ต่ากว่าร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
Custodian Fee)
ของกองทุน (สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน) และขั้นต่าอย่าง
น้อย 15,000เหรี ยญสหรัฐต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
มากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุน หากทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุน
รวมต่ากว่า 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียม
การทาธุรกรรม
หมายเหตุ :
1. ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่ าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่ วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ องจากการที่ กองทุ นน าเงิ นไปลงทุ นในกองทุ นรวมต่ า งประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัด การจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ่ ง กองทุนหลักอาจมี การแก้ไขเพิ่มเติ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลักได้ ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติ จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
Q : กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่ วนกำรลงทุนในสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อตรำสำร
ที่มลี ักษณะของสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝงไว้ อย่ ำงไร
A : กองทุนรวมอาจลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ซ่ ึ งสั ญญาซื้ อขายล่ ว งหน้า ที่ มิไ ด้มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งโดยจากัด net
exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และอาจลงทุนหรื อมี
ไว้ซ่ ึ งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่ วนไม่เกินตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
Q : ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อตรำ
สำรที่มีลักษณะของสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝงต่ อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่ ำงไร
A : การลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้ อขายล่วงที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกรณี ที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงดังกล่าว
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ข้ อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ ำงไร
A : กองทุนเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว คือ การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น
สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :
มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งแรก :
มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งถัดไป :

1,000 บาท
ไม่กาหนด

ตัวอย่าง
1. กรณี บริ ษทั จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ผูล้ งทุนซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10 บาทต่อหน่ วย
ลงทุน ดังนั้น กรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 100 หน่วย
2. กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก เช่น เรี ยก
เก็บค่าธรรมเนี ยมในการขายหน่ วยลงทุน ร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน
ผูล้ งทุนซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั้ งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อ
หน่ วยลงทุน ดังนั้นกรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่ วยลงทุนจานวน 99.4678
หน่วย
สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2564
ในวันสั่งซื้อวันสุ ดท้าย บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ และไม่รับชาระ
เงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านธนาคาร หรื อ ช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถสรุ ปยอดค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและมี
หลักฐานจากธนาคารผูร้ ับเงินให้สามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ นรายการซื้ อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทัว่ ไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผจู ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนครบ
ตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริ ษทั จัดการสามารถจะปิ ดการเสนอขายหน่ วย
ลงทุน โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1.

วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุน และคาขอใช้บริ การกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) และสามารถทา
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การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งจะได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบที่มีไว้ ณ บริ ษทั จัดการและที่ทาการของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
2.

วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชี กองทุนกับบริ ษทั จัดการ จะต้องดาเนิ นการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้ อ
หน่ วยลงทุนในครั้งแรกกับบริ ษทั จัดการก่อน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอใช้
บริ การกองทุนรวม” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และ
จะต้องลงลายมือชื่อในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารสาคัญประกอบการขอ
ใช้บริ การ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่
จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจ
นับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

3.

วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน

3.1

บริ ษทั จัดการ
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจานวนเงิ นไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผูส้ ั่งซื้ อ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้ อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนที่บริ ษทั จัดการ โดยผูส้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนสามารถส่ งคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรม
ในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่บริ ษทั จัดการได้รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน พร้อม
ทั้งเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ังซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะส่ งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

3.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจานวนเงิ นไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผูส้ ั่งซื้ อ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้ อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนที่ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ มีบญ
ั ชี กองทุนสามารถส่ งคา
สั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสารสาคัญ
แสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิ ติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว
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3.3

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่ งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ไปรษณี ย ์
(1) ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุน สามารถสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจานวนเงิ นที่
ต้องการสั่งซื้ อแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน” หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้
ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนให้บริ ษทั จัดการ
(2)

ผูส้ ั่ งซื้ อหน่ ว ยลงทุ นจะต้องส่ งค าสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น (เฉพาะส่ ว นต้นฉบับส าหรั บการนาส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ยนตอบรั บ โดย ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเก็บสาเนาฉบับสาหรับผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน)
ดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการหรื อบัตร
พนักงานรั ฐวิสาหกิ จหรื อเอกสารแสดงตนอื่ นของทางราชการ ที่ ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อง และผูส้ ั่งซื้ อ
ประเภทนิ ติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิ ติบุคคลนั้น เช่น หนังสื อ
รับรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ

3.4

Internet
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถขอใช้บริ การสั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การ วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

3.5

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารในการใช้บริ การคาสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถสั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดย
วิ ธี หั ก บัญ ชี เ งิ น ฝากได้ โดยธนาคารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตามที่ บ ริ ษัท จัด การก าหนด โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ทาง
อินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ

4.

การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.1

บริ ษทั จัดการ
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของบริ ษทั จัดการ ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น รายละเอียด
ดังนี้
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“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์

011-1-08829-0
205-3-03201-3
285-0-01087-9
082-1-08292-7
111-3-03734-0
000-0-0004393-5

โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชาระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย
บริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบ
ลบหนี้ กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก
บริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้ อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว และในกรณี ที่ การช าระเงิ นค่ า ซื้ อหน่ วยลงทุ นด้วยค าสั่ งหักบัญชี ธนาคาร เช็ ค หรื อดราฟต์ ถู ก
ปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนิ นการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนที่รับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน
รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้า 10 / 40

“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์

011-1-08829-0
205-3-03201-3
285-0-01087-9
082-1-08292-7
111-3-03734-0
000-0-0004393-5

โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชาระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย
บริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบ
ลบหนี้ กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก
บริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้ อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้ว และในกรณี ที่ ก ารช าระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ว ยค าสั่ ง หั ก บัญ ชี ธ นาคาร เช็ ค หรื อ ดราฟต์
ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซ้อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุน
แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนิ นการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.3

ไปรษณี ย ์
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น คาสั่งโอนเงิน หรื อดราฟต์ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร โดยสั่งจ่ายบัญชีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.4

Internet
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ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตที่ เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ สามารถชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน โดยใช้
บริ การชาระเงินของธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต หรื อคาสั่งหักบัญชี ธนาคาร ของธนาคารที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ
4.5

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ใช้บริ การคาสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้
โดยธนาคารตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

4.6

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วย
วิธีอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะติด
ประกาศ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริ ษทั จัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ นั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มีถิ่น
ฐานในสหรัฐอเมริ การบุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษทั
หรื อห้างหุ ้นส่ วนซึ่ งจัดให้มีข้ ึนและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
การปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อความ
ร่ วมมือในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560
เงื่อนไขการรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณี ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประสงค์จะชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ เช็ค หรื อดราฟต์ ดังกล่าวต้อง
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4. ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื อนุญาตเป็ นอย่างอื่น

5.

การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ตามที่สั่งซื้ อและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ โดยใช้
หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
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บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปิ ดการเสนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการ
ปิ ดประกาศแจ้งให้ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีการสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นพร้ อมกันและมี หน่ วยลงทุนไม่เพีย งพอต่ อการจัด สรร จะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่ วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ สามารถจัด สรรได้ให้แก่ ผูส้ ั่ งซื้ อ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะจัดสรรหรื อ ไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่วยลงทุนของ
ผูส้ ั่งซื้ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วย
ลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณี ย ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
6.

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี ที่ปรากฏเหตุ
กรณี การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.
บริ ษทั จัดการจะคื นเงิ นค่า ซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยไม่ มีดอกเบี้ ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่ งจ่า ยเฉพาะผูส้ ั่ งซื้ อทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนให้แก่ ผูส้ ั่งซื้ อ ตามที่อยู่ที่ระบุในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก

7.

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) กรณี ที่บริ ษทั ยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่า
(1.1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย หรื อ
(1.2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย แต่
มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดต่ากว่า 50,000,000 บาท เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2)

ระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะยกเลิกการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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บริ ษทั จัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่ อม ตามที่ผลู ้ งทุนซื้อระบุไว้
ในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
หากบริ ษ ัทจัด การไม่ ส ามารถคืนเงิ นค่า ซื้ อหน่ วยลงทุ นและผลประโยชน์ ที่เกิ ด ขึ้ นภายในกาหนดดังกล่ า วได้อนั
เนื่ องมาจากความผิด พลาดของบริ ษทั จัด การ บริ ษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ต่ า กว่าร้ อยละ 7.50 ต่อ ปี
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผลู ้ งทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะพิจารณาผ่อนผันหรื อสั่งการเป็ นอย่างอื่น
8.

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม” (เฉพาะ
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
ยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่ อใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้อและ/ หรื อขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตน
เพื่อการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/ หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(1) กรณี บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(2) กรณี นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(จ) หนังสื อมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นกระทาการแทนพร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของ ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ อนึ่ งหากหนังสื อมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา
จะต้องลงนามรับรองโดยผูม้ อบอานาจด้วย
(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
(ช) บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ บอจ.5 หรื อ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
(ซ) บัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมสาเนาเอกสาร
แสดงตนที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมของนิ ติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนทางโทรสารด้วย
สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลังIPO) :
บริ ษทั จัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากเป็ นการเสนอขายครั้งเดียว
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและกำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยทำกำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
แบบอัตโนมัติ
บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดธนชาต
อี ส ท์ส ปริ ง ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ 1Y3 ทั้งจานวนของผู ้ถื อหน่ วยลงทุ นทุ กราย ไปยังกองทุ น เปิ ดธนชาตตลาดเงิ น
(T-MONEY) (หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่ นใดที่บริ ษทั จัดการเปิ ดให้บริ การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ) ซึ่ งเป็ นกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ในวันทาการก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุโครงการ โดยบริ ษทั จัดการถื อว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตก
ลงสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนนี้ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิ น (T-MONEY)
(หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริ ษทั จัดการเปิ ดให้บริ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน) ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้ นวันทารายการ
สาหรับการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการ
จะแจ้งวันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ความสามารถของบริ ษทั จัดการในการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กบั การไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่
ส่ งผลกระทบในแง่ลบกับกองทุน เช่นตามหัวข้อความเสี่ ยงการลงทุนในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
อนี่ ง ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนจะได้รับหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิ น (T-MONEY) ภายหลังจากการทารายการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทาการถัดไป ดังนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนิ นการขายคืน หรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ นไปยังกองทุ น อื่ นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนังสื อชี้ ช วนของกองทุ นเปิ ดธนชาตตลาดเงิ น
(T-MONEY) ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าว
ได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิ นอื่ นใดที่ บริ ษัทจัด การเปิ ด
ให้บริ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
สถำนที่ติดต่ อซื้อ-ขำยหน่ วยลงทุน :
ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
•
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website :https://www.thanachartfundeastspring.com
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
•
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชาระค่าซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั
จัดการจะแจ้งผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่ องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่ อนดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

Q : กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ ขำยหน่ วยลงทุน
A : บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
•
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งซื้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อทาให้
เกิดความเสี่ ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั จัดการหรื อกองทุน บริ ษทั
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•

•

จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะไม่ ด าเนิ น การตามค าสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นนั้น ๆ โดยไม่ จาเป็ นต้องแจ้งผู ้สั่ ง ซื้ อ ก่ อ นการ
ดาเนินการ
บริ ษ ัท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เ สธไม่ รั บ หรื อไม่ ด าเนิ นการตามค าสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นของผูส้ ั่ งซื้ อ หรื อ สั่ ง
สับเปลี่ยนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งั่ ซื้อก่อนการดาเนินการ
บริ ษ ัทจัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เ สธไม่ รั บ หรื อไม่ ด าเนิ นการตามค าสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นของผูส้ ั่ งซื้ อ หรื อ สั่ ง
สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั่ งที่รับไว้ แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่ งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ ำงไร
A : กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้แล้วได้เมื่อโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอน ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อกรณี ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทาการ
การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ (side pocket) โดยบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่ มิใช่ รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นใดที่มิได้เกิดจากความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริ ษัทจัด การกองทุ นรวมปฏิ บัติตามประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ข้อมูลกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้า 17 / 40

การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษทั จัดการหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตาม
ระยะเวลาที่ เ ห็ น สมควร แต่ ร วมแล้ว ต้อ งไม่ เ กิ น 20 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน เว้น แต่ จ ะได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธกี ำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ ำงไร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ สามารถ
ขอรับหนังสื อชี้ชวน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทาการ
ทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ในวันและเวลาทาการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนด พร้อมเอกสารประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) โดยนาส่ งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อ สถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้ อย่ ำงไร
กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้ดงั นี้
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยสรุ ปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
1.
2.
3.

ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนที่สานักงานนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (บลจ.ธนชาต)
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนกาหนด
ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่ วย
ลงทุนของผูโ้ อนและผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออก
และจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยแ์ ก่ผโู ้ อนและ
ผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน พร้อม
เอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
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ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความ
เสี่ ย งทางกฎหมาย ความเสี่ ย งด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ ข้อ 13.3 และข้อ 13.4 สิ ทธิ ในการโอนหน่วย
ลงทุน)
Q:
A:
1.
2.
3.

Q:
A:

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรั พย์ สินสุ ทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรั บซื้ อคืนหน่ ว ย
ลงทุน ได้ จำกช่ องทำงใด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้
Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
บริ ษทั จัดการที่ โทร. 02-126-8399
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
สิ ทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนี้มีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ ำงไร
กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง
เป็ นผูด้ าเนิ นการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ ง หรื อให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนเป็ นผูด้ าเนิ นการดังกล่าวในนาม
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ ข้อ 14 การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุน)

Q:
A:
•

ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิ ทธิในเรื่ องใด ภำยใต้ เงื่อนไขอย่ ำงไร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
ข้อจากัดสิ ทธิออกเสี ยง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
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ชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่
ถืออยู่
Q:
A:

Q:
A:




ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบ
แนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสี ยงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสี ยงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่ ำงไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั
จั ด การหรื อโดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ https://www.thanachartfundeastspring.com และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
กองทุ น รวมนี้ มี ช่ องทำงและวิ ธี ก ำรร้ องเรี ย นของผู้ ล งทุ น และนโยบำยกำรระงั บ ข้ อ พิ พ ำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่ กระบวนกำรดังกล่ำวหรื อไม่ อย่ ำงไร
กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั จัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน ก.ล.ต. ได้

Q:
A:

Q:
A:
•
•
•

กองทุนรวมนี้มีกำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรำยที่ไม่ มีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย หรื อไม่ อย่ ำงไร
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่ น บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยูข่ องบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณี ที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ซึ่งอย่ ำงน้ อยต้ องมีรำยชื่ อกรรมกำรและผู้บริหำร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต)
เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ น จากัด (บลจ.ออมสิ น)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท
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•

•
•

•
•
•

เป็ นหนึ่งในเจ็ดบริ ษทั แรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจาก
กระทรวงการคลัง
ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542
และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26
พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

100,000,000
10,000,000
100,000,000

บาท
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น โดยถือหุน้ ในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จากัด
ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร
เสริ มชัยวงศ์
3. คุณไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย
4. คุณอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์
ภู่พฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั 94 กองทุน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
มูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวม 166,359,446,961.97 บาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

ข้อมูลกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้า 21 / 40

รำยชื่ อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1. คุณโชติช่วง ธีรขจรโชติ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณอาพล โฆษิตาภรณ์
4. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
5. คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
6. คุณสมสุ ข สุ รัตนชัยการ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q:

รำยชื่ อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึ กษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรกองทุ นรวม
รวมทั้งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
A : รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นำมสกุล
ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. นางสาวธีรนุช
- ปริ ญญาโท / MBA
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธรรมภิมุขวัฒนา
(Finance) New York
บลจ.ธนชาต
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ
University
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารความ
- ปริ ญญาตรี / BBA
เสี่ ยง/ ฝ่ ายตราสารหนี้/ฝ่ าย
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
ลงทุนต่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนบาเหน็จบานาญ
- CFA level I
ข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
Q:

รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัด
ให้ มีข้อควำมว่ ำ รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริ ษทั
เบอร์โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
02-292-4352
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
รำยชื่ อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2055-5802
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รำยชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90
นอกจากหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสั ญญาแต่ งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ย งั มี หน้าที่ ตามกฎหมายในการรั กษาประโยชน์ ข อง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
Q:
A:

รำยชื่ อผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนนี้
รำยชื่ อผู้สอบบัญชี
• นายเทอดทอง เทพมังกร
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
• นางสาวชมภูนุช แซ่ แต้
• นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
• นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชย
ั
• นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
ที่อยู่ : บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

ช่ องทำงที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
•
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
•
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
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ตำรำงสรุปอัตรำสว่ นกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์ สินหรื อคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่ วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่ วน
2.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่ประกาศ
กาหนด
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่ วน

ไม่เกิน 10%
(กรณี เป็ นการลงทุนของกองทุน buy & hold)
………………………………………
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale) (กรณี เป็ นการลงทุนของ MF อื่น
ที่มิใช่กองทุน buy & hold)
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย จะสู งกว่า
ล่วงหน้าแฝง หรื อศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อ (1) 10% หรื อ
สาขาของ ธนาคารพาณิ ชย์ตา่ งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อ บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญา
ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง หรื อ ศุ กู ก ที่ ผู ้อ อกจัด ตั้ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรื อผูอ้ อกจัด ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่ างประเทศ (แต่ ไ ม่
รวมสาขาของ ธนาคารพาณิ ช ย์ต่ า งประเทศที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
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อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
6.1.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2
ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ
regulated market
6.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating
อยูใ่ นระดับ investment grade
6.3 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.3.1 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
6.3.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้ือ
ขาย derivatives (OTC derivatives)
6.4 หน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่
ประกาศกาหนด ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริ ษทั ดังกล่าว

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทยที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ น
ผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการททีี ่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมี
การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่ วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ตัว๋ สัญญาใช้
เงิน (Promissory Note) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เงิน
ฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อ
รอบการลงทุน
ของกองทุนรวมหรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4 ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่ วนที่ 1 อัตราส่ วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่ วนที่ 1 อัตราส่ วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่
เพื่อการลดความเสี่ ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ ยง
global exposure limit
(non-hedging)
กรณี กองทุนรวมไม่ มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
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ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้ เสี ยในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุ น ตรา 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู ้
สาร Basel III และศุกูก ของผูอ้ อกรายใด
ออกตราสารรายนั้ น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบ
รายหนึ่ ง (ไม่รวมถึ งตราสารหนี้ ภาครั ฐ
ระยะเวลาบัญ ชี ล่ า สุ ด ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทาง
ไทยหรื อตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมู ลค่ า หนี้ สิ นทางการเงิ นตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด ด้วยก็ ไ ด้โ ดย
ข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการ
ทั่ว ไป และในกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ล่ า สุ ด 2 ให้ ใ ช้
อัตราส่ วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment grade หรื อไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผูอ้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filling ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
(อัตราส่ วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษัท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต าม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน
11. สถาบันการเงิ นต่า งประเทศที่ มีลักษณะทานองเดี ย วกับ บุค คลตาม
1. – 9.)
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุ นที่ มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่ นที่ บลจ. เดี ย วกันเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ
1
หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีน้ นั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International
Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณี ยงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงค่ ำธรรมเนียม และค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม และ ผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน(1)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

อัตรำตำมโครงกำร
เรียกเก็บจริง
(2)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ)
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0000%
0.4000%
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0540%
0.0214%
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070%
0.0535%
(3)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535%
ตามที่จ่ายจริ ง
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทั้งหมดต่ อมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ(2)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ไม่เกิน 1.2145%

3. ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน) (2)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน(4)(Front-end Fee)
ไม่เกิน 0.50%
ยกเว้น
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(4)(Back-end Fee)
ไม่มี
ไม่มี
(4)
3.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกิน 0.50%
ยกเว้น
(SWITCHING IN)
3.4 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(4)
ไม่มี
ไม่มี
(SWITCHING OUT)
4. ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)
4.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ
20 บาทต่อรายการ
1,000 หน่วย หรื อตาม
อัตราที่นายทะเบียน
กาหนด
4.2 ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
4.3 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน
ฉบับละ 53.50 บาท
20 บาทต่อรายการ
หมายเหตุ :
(1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกาหนด หากจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
หรื อค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจานวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่ง
ปี (เพิม่ ขึ้นจากอัตราสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน) โดยบริ ษทั จัดการจะต้องดาเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดและตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ ได้แก่
(1.1) บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยหรื อค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น โดยปิ ดประกาศในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั จัดการ สานักงานใหญ่
และ/หรื อสานักงานสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(1.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
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(2)
(3)
(4)

1.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ทั้งนี้ โดยบริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมซ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนและ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรี ยกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เท่านั้น
ควำมเสี่ ยงหลักของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง ตรำสำรหนีต้ ่ ำงประเทศ 1Y3 ดังนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/สกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange/currency risk)
เนื่ อ งจากบางกองทุ น ที่ มี ห น่ ว ยเป็ นเงิ น ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ จ ะลงทุ น ในนิ ติ บุ ค คลรองที่ มี ห น่ ว ยเป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรื อที่ถือครองการลงทุนที่มีหน่วยเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ และปอนด์สเตอร์
ลิง) ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สิงคโปร์และสกุลเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ อาจมีผลกระทบกับ
รายได้และมูลค่าของกองทุนดังกล่าว
นอกจากนี้ บางกองทุนอาจมีประเภทของหน่วยลงทุนที่มีหน่วยเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศและการลงทุนในประเภท
ดังกล่าวอาจมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงส่ วนประกอบต้นทุ นสาหรับการป้องกันความ
เสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
บางกองทุนอาจนาสิ นทรัพย์มาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีหน่ วยเป็ นสกุลเงินต่างๆ มากมาย ซึ่ งบางกองทุนไม่อาจแปลง
ได้โดยอิสระ มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ของทรัพย์สินที่ฝากไว้ของกองทุนดังกล่าวตามที่แสดงไว้ในสกุลเงินหลักจะ
ผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างสกุลเงินหลักและสกุลเงินต่างๆ ที่เป็ นสกุล
เงิ นของเงิ นลงทุนของกองทุน ดังนั้น บางกองทุนอาจมี ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ/สกุล
เงินตราต่างประเทศ
เกี่ยวกับประเภทของกองทุนที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง ผูจ้ ดั การจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ ยงเพื่อป้องกันความ
เสี่ ยงด้านสกุลเงินระหว่างสกุลเงินของประเภทดังกล่าวและสกุลเงินหลักของกองทุนที่เกี่ยวข้อง ผูจ้ ดั การอาจจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสกุลเงินโดยการป้ องกันความเสี่ ยง (ถ้าจาเป็ น) ผ่านตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กลยุทธ์น้ ี
มีจุดประสงค์เพื่อลดแต่ไม่ได้กาจัดความเสี่ ยงด้านสกุลเงิน ถ้าธุรกรรมการป้ องกันความเสี่ ยงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรื อใช้
กับ ส่ ว นของความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศเท่ า นั้ น สกุ ล เงิ น ประเภทดัง กล่ า วจะได้รั บ
ผลประโยชน์หรื อความสู ญเสี ยที่เป็ นผลตามมา
จาเป็ นที่จะต้องทราบว่าธุรกรรมการป้องกันความเสี่ ยงด้านสกุลเงินสาหรับประเภทหนึ่งอาจ (ในกรณี ที่รุนแรงที่สุด) มี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงกับ NAV ของประเภทอื่นๆ ภายในกองทุนหนึ่ง
ถ้าสกุลเงินอ้างอิงของท่านเป็ นดอลลาร์สิงคโปร์ ท่านควรทราบอีกว่า ท่านอาจมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มถ้า
ท่านลงทุนในประเภทที่ไม่ได้มีหน่วยเป็ นดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อถ้าท่านลงทุนใน the Fixed Income Plan Series2 หรื อ
the Fixed Income Plan Series 4 ที่มีหน่วยเป็ นดอลลาร์สหรัฐ
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2.

ความเสี่ ยงด้านตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives risk)
เว้นแต่ให้ไว้เป็ นอย่างอื่นในรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ที่อาจมีความเสี่ ยง
ในขณะที่การใช้ตราสารอนุ พนั ธ์อย่างรอบคอบโดยผูจ้ ัดการเงิ นลงทุนมื ออาชี พสามารถเป็ นผลดี ตราสารอนุ พนั ธ์
เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงที่แตกต่างจากและ (ในบางกรณี ) มากกว่าความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ น
แบบเดิมมากกว่า ความเสี่ ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ความเสี่ ยงของตลาด
ความเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการ ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและความ
เสี่ ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์อาจกาหนดการฝากหลักประกันขั้นต้นและหลักประกันเพิ่มเติมเมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าใน
ระยะเวลาอันใกล้ถา้ ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตาแหน่งการลงทุน ถ้าไม่มีการบัญญัติไว้สาหรับหลักประกันขั้นต่าที่
กาหนดภายในเวลาที่กาหนด การลงทุนอาจได้รับการนามาชาระบัญชีเป็ นขาดทุน ดังนั้น จาเป็ นที่วา่ จะต้องติดตามการ
ลงทุนต่างๆ ในตราสารอนุพนั ธ์อย่างใกล้ชิด ผูจ้ ดั การมีอานาจในการควบคุมที่จาเป็ นสาหรับการลงทุนต่างๆ ในตรา
สารอนุพนั ธ์และมีการวางระบบต่างๆ เพื่อติดตามตาแหน่งของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับกองทุนต่างๆ
ผูจ้ ดั การไม่มีเจตนาที่จะใช้ธุรกรรมด้านตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดหรื อในทางกลับกัน
สาหรับจุดประสงค์ของการลงทุนแต่อาจใช้ธุรกรรมดังกล่าวสาหรับการบริ หารจัดการพอร์ ตการลงทุนและ/หรื อการ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ กรุ ณาดูขอ้ 6.3 ข้างต้นสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ตามที่ รับรองโดยผูจ้ ัดการในกรณี น้ ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ชนิ ด
Credit Default Swap ตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีค วามผันผวน ตราสารหนี้ ที่ใช้สินทรั พย์เป็ นหลักประกัน (Asset-backed
Securities) และตราสารหนี้ที่ใช้การจานองเป็ นหลักประกัน (Mortgage-backed Securities) อาจมีความเสี่ ยงดังต่อไปนี้
การใช้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เกี่ยวข้อกับความเสี่ ยงที่แตกต่างจากหรื ออาจเป็ นไปได้ว่ามากกว่า
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดยตรงและการลงทุนที่เป็ นแบบเดิมมากกว่า สาหรับกองทุนที่
อาจใช้ FDI เนื้ อหาต่อไปนี้ เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
FDI ทั้งหมดที่กองทุนอาจนามาใช้

3.

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและเครดิต (Interest rate and credit risk)
การลงทุนในพอร์ ตการลงทุนที่ให้รายได้คงที่จะขึ้นอยู่กบั ความเสี่ ยงปกติของการลงทุนในพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่
ให้รายได้คงที่อื่นๆ พันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความ
เสี่ ยงด้านเครดิต เช่น ความเสี่ ยงของการผิดนัดการจ่ายเงินโดยผูอ้ อกตราสาร
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงในสภาวะทางการเงินของผูอ้ อกตรา
สารหรื อในสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรื อทั้งสองอย่างหรื อการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของอัตราดอกเบี้ยซึ่ งอาจ
ลดความสามารถของผูอ้ อกตราสารเพื่อทาการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าผูอ้ อกตราสารอานาจใน
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การเพิ่มผลทางการเงินสู ง ความสามารถของผูอ้ อกตราสารแบกรั บภาระหนี้ สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงจากการพยากรณ์ธุรกิจที่เสนอแผนไว้อย่างเจาะจงหรื อการไม่ พร้ อมในการจัดหาเงิ นทุนให้เพิ่ม นอกจากนี้
ภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรื อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มความเป็ นไปได้ที่ว่าผูอ้ อกตราสารจะผิดนัดการจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการลงทุนเหล่านี้
กองทุน (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนเงินสด) อาจลงทุนในเงินฝากต่างๆ ผลประโยชน์/ผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนต่างๆ ในกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเนื่ องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การลงทุนในเงินฝากต่างๆ อาจ
ลดผลตอบแทนถ้าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง โดยทัว่ ไปแล้ว ผลตอบแทนจากเงิ นฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ ย
เพิ่มขึ้นและตกลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพย์สินที่นามาฝากของกองทุนเงินสดได้รับการนามา
ใส่ ไว้เป็ นเงินฝากสกุลดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ นส่ วนใหญ่กับสถาบันการเงิ นต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์และการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินฝากสกุลดอลลาร์ สิงคโปร์ กบั สถาบันต่างๆ ดังกล่าวจะลดผลประโยชน์/ผลตอบแทนของกองทุนเงิน
สด
การลงทุนในเงินฝากต่างๆ ยังขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงในสภาวะทางการเงิ นของสถาบันต่างๆ ที่ถือ
ครองเงินฝากดังกล่าวหรื อในสภาวะทางเศรษฐกิจทัว่ ไปหรื อทั้งสองอย่าง ซึ่งอาจลดความสามารถของสถาบันดังกล่าว
เพื่อทาการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ความสามารถของสถาบันดังกล่าวเพื่อรับภาระหนี้ สินอาจได้รับผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงจากการดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานหรื อการเลิกกิจการซึ่งอาจเพิ่มความเป็ นไปได้ที่สถาบันดังกล่าวจะผิดนัดการ
จ่ายเงิน การผิดนัดการจ่ายเงินใดๆ โดยสถาบันดังกล่าวสามารถส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างมากต่อกองทุน
4.

ความเสี่ ยงด้านพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสู ง (High yield bonds risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ข้ ึนอยู่กบั ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ภาคส่ วน ความมัน่ คงและเครดิต เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับพันธบัตรตามกลุ่มระดับการลงทุน โดยปกติแล้วพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสู งเป็ นหลักทรัพย์ที่มีอตั รา
ที่ต่ากว่าและมักจะเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อชดเชยฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ที่ลดลงหรื อความเสี่ ยงของการ
ผิดนัดการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นที่หลักทรัพย์เหล่านี้รับอยู่

5.

ความเสี่ ยงด้านพันธบัตรตามกลุ่มระดับการลงทุน (Investment grade bonds risk)
กองทุนบางแห่งอาจลงทุนในพันธบัตรตามกลุ่มระดับการลงทุนที่ซ่ ึ งมีความเสี่ ยงที่วา่ การกาหนดอัตราของพันธบัตรที่
กองทุนต่างๆ ถือครองอยูอ่ าจถูกลดระดับได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ที่ไม่ได้รับการจัดระดับที่ผูจ้ ดั การพิจารณาว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับการ
ลงทุนที่ได้รับการจัดระดับตามหลักทรัพย์อาจแสดงคุณภาพและพฤติกรรม (เช่น สภาพคล่อง การกาหนดราคา ความ
เป็ นไปได้ที่จะผิดนัดการจ่ายเงิน) ที่เหมือนกับหลักทรัพย์ต่างๆ ที่อยูใ่ นระดับการลงทุนที่ต่า โดยทัว่ ไปแล้วหลักทรัพย์
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั สภาพคล่องที่ต่ากว่า ความไม่แน่ นอนที่สูงกว่าและความเสี่ ยงของการสู ญเสี ยเงินต้นและดอกเบี้ย
มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอยูใ่ นระดับสู ง
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6.

ความเสี่ ยงด้านหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible bond risk)
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพขึ้นอยู่กบั ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับทั้งหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่และตราสารทุน กล่าวคือ ความเสี่ ยง
ด้านเครดิต ราคาและอัตราดอกเบี้ย
ถ้าความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เกิดขึ้น ผูซ้ ้ื อชาระส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นที่กาหนดและสัญญาซื้ อขายยุติลงตามกาหนดเวลา
โดยไม่มีการชาระเงินเพิ่ม ดังนั้นความเสี่ ยงของผูซ้ ้ือจากัดอยูท่ ี่มูลค่าของส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นที่ชาระ
ถ้าผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายยุติธุรกรรมสัญญา CDS ก่อนครบกาหนดตามสัญญา ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะเผชิญกับความเสี่ ยงตลาดจาก
การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของราคาสั ญ ญา CDS ที่ เ ป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพของความ
น่าเชื่อถือของภาระผูกพันอ้างอิงตั้งแต่การเริ่ มต้นซื้อขาย
ถ้ามี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและผูซ้ ้ื อไม่ ได้ถือครองภาระผูกพันอ้างอิ งที่ แฝงอยู่ ผูซ้ ้ื ออาจเผชิ ญกับความเสี่ ยงตลาด
เนื่ องจากผูซ้ ้ื ออาจต้องการเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่ งภาระผูกพันอ้างอิงและส่ งมอบให้แก่คู่สัญญา นอกจากนี้ ถ้าคู่สัญญา
กลายเป็ นบุคคลล้มละลาย ผูซ้ ้ืออาจไม่ได้จานวนเงินคืนเต็มจานวนที่คู่สัญญาต้องจ่ายให้แก่ผซู ้ ้ือ
ความเสี่ ยงของผูข้ ายได้แก่การสู ญเสี ยมูลค่าของภาระผูกพันอ้างอิ ง สุ ทธิ หลังหักส่ วนเกิ นมู ลค่าของสัญญา CDS ที่
ได้รับและมูลค่าสุ ดท้ายของภาระผูกพันอ้างอิง
จานวนเงินที่มีความเสี่ ยงจากัดเฉพาะจานวนเงินที่เอาประกันภัยกับภาระผูกพันอ้างอิงดังกล่าว
บางครั้งตลาดสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CDS) อาจมีสภาพคล่องมากกว่าตลาดพันธบัตร ผูจ้ ดั การจะลดความเสี่ ยง
นี้โดยการเฝ้าสังเกตการใช้ธุรกรรมชนิดนี้ในลักษณะที่เหมาะสม

7.

ความเสี่ ยงด้านการเมืองและ/หรื อระเบียบข้อบังคับ (Political and/or regulatory risk)
มูลค่าของทรัพย์สินที่ฝากไว้ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดเก็บภาษี ข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนใน
ต่างประเทศและการส่ งเงิ นกลับประเทศ ความผันผวนของสกุลเงิ นและการพัฒนาอื่ นๆ ในเรื่ องของกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่ซ่ ึงทาการลงทุน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและมาตรฐานการทา
บัญชี การตรวจสอบบัญชี และการรายงานในบางประเทศที่ซ่ ึ งอาจมี การลงทุนอาจไม่ให้การปกป้ องนักลงทุนหรื อ
ข้อมูลแก่นักลงทุนในระดับเดียวกันกับที่ใช้โดยทัว่ ไปในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ข้อจากัดในการเป็ นเจ้าของใน
ต่างประเทศในตลาดบางแห่ งอาจหมายความว่าการมีสิทธิ ในการดาเนิ นการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุน
รวมใดๆ หรื อการลงทุนอื่นๆ ที่กองทุนต่างๆ ได้รับการลงทุนอาจไม่มีความมัน่ คงเสมอไปหรื ออาจมีขอ้ จากัด
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8.

ความเสี่ ยงด้านพอร์ตการลงทุนและตลาด (Portfolio and market risk)
แต่ละกองทุนต้องการนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจานวนมากในชนิดของการลงทุน
ที่ถือครองในกองทุนดังกล่าวและตลาดที่กองทุนลงทุนอยู่ นักลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ ยงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนและหลักทรั พ ย์ที่เกี่ ย วข้องกับตราสารทุน ซึ่ งรวมถึ งความผันผวนในราคาตลาด ผูอ้ อกตราสารที่ ให้
ผลตอบแทนที่เสี ยเปรี ยบหรื อข้อมูลตลาดและข้อเท็จจริ งที่ว่าตราสารทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
เป็ นรองในเรื่ องของสิ ทธิเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่หลักทรัพย์บริ ษทั อื่นๆ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ นอกจากนั้น นักลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่จะมีความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ซ่ ึงรวมถึงตลาดปกติ

9.

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
กองทุนสามารถเผชิญกับความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนต่างๆ ในหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื้ อขายต่า
มีขอ้ จากัดในการซื้ อขายหรื อมีการระงับการซื้ อขายชัว่ คราว การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องสู งอาจลดรายได้หรื อก่อให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างมากต่อกองทุนถ้ากองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์เหล่านี้ ได้
ในเวลาหรื อราคาที่เหมาะสม สภาพคล่องสามารถขาดไปได้ในเวลาที่ส้ นั มากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงภาวะวิกฤต
กองทุน (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนเงินสด) อาจลงทุนในเงินฝากต่างๆ การลงทุนของกองทุนในเงินฝากต่างๆ
อาจมี ค่าธรรมเนี ยมการไถ่ถอนก่ อนกาหนดเอากับการลงทุนในเงิ นฝากต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่
กองทุนเผชิ ญกับการไถ่ ถอนจานวนมากที่ อาจทาให้กองทุ นจาเป็ นต้องถอนเงิ นฝากก่ อนครบกาหนด กองทุ นจะ
รับภาระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกาหนด

10.

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับวันที่ครบกาหนด (Risks associated with maturity)
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน the Fixed Income Plan Series 4 แต่ละประเภทมีสิทธิ ถือครองหนึ่ งปี ปฏิทิน เมื่อถึงวันที่
ครบกาหนดง สิ นทรั พย์ของประเภทดังกล่าวจะได้รับการเปลี่ ยนเป็ นเงิ นและรายได้สุทธิ (หลังจากหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการแจกจ่ายเงิ นคืนให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ เกี่ยวข้องในสัดส่ วนตามการถื อ
ครองของพวกเขา
ในวันที่ครบกาหนดของกองทุน the Fixed Income Plan Series 4 กองทุนอาจยังคงถือครองพันธบัตรที่มีการผิดนัดการ
จ่ายเงินไว้
ขั้นตอนการจ่ายเงินคืนของพันธบัตรเหล่านี้ อาจขยายไปจนหลังจากวันที่ครบกาหนดและอาจหรื อไม่อาจทาได้โดย
สาเร็ จ ถ้าสาเร็ จ ผูจ้ ดั การดูแลทรัพย์สินจะแจกจ่ายรายได้จากการจ่ายเงินคืนโดยยึดตามจานวนหน่ วยของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน

11.

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการระบาดของโรค โรคระบาด การแพร่ กระจายของโรคและความเสี่ ยงด้านสาธารณสุ ข
(Risks associated with epidemics, pandemics, disease outbreaks and public health risks)
กิจกรรมต่างๆ ของผูจ้ ดั การและกองทุนอาจเป็ นไปได้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการระบาดของโรค โรค
ระบาด การแพร่ กระจายของโรคและปัญหาด้านสาธารณสุ ขอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่วา่ ในภูมิภาคหรื อทัว่ โลก ในสถานการณ์
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ดังกล่าว เศรษฐกิจของโลก ตลาดต่างๆ ของโลกและห่วงโซ่อุปทานอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ผูอ้ อกตราสาร (ที่กองทุนนาเงินไปลงทุน) สามารถได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันซึ่ งจะนาไปสู่
ผลกระทบที่สอดคล้องกันกับการดาเนินการของกองทุน
12.

ความเสี่ ยงด้านผลตอบแทน/รายได้ที่แตกต่างกัน (Risk of Different Yields / Income)
กองทุน the Fixed Income Plan Series 4 แต่ละประเภทจะมี วนั ที่ เริ่ มและวันที่ ครบกาหนดแตกต่างกันและประเภท
ต่ า งๆ ที่ เ ริ่ ม เป็ นครั้ งแรกอาจซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ต่ า งๆ ในเวลาที่ ดี ก ว่ า ที่ อ าจไม่ มี ผ ลตอบแทนหรื อรายได้เ หมื อ นกับ
หลักทรัพย์ที่ซ้ือโดยประเภทต่างๆ ที่เริ่ มในภายหลัง นี่อาจมีผลกระทบกับผลตอบแทน/รายได้ของประเภทของกองทุน
และการดาเนิ นการของประเภทหนึ่ งอาจแตกต่างอย่างมากจากการดาเนิ นการของอี กประเภทหนึ่ งที่ เริ่ มก่ อนหรื อ
หลังจากประเภทแรกดังกล่าว

หมายเหตุ: กรณี ที่ขอ้ มูลความเสี่ ยงโดยสรุ ปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื้ อหาไม่สอดคล้องกับหนังสื อชี้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
ควำมเสี่ ยงหลักในส่ วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1Y3 มีดังนี้
ควำมเสี่ ยงอันสื บเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
เนื่ องจากกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 มีนโยบายที่เน้นการลงทุนใน Eastspring Investments
Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญชี ดังนั้น ความเสี่ ย งของกองทุ น
Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ตามที่ กล่าวไว้ขา้ งต้นในหัวข้อ “ความเสี่ ยงหลักในส่ วน
ของกองทุน “Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4” จึ งเป็ นความเสี่ ยงของกองทุนเปิ ดธนชาต
อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ด้วย ดังนั้น ผูล้ งทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3
จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ ยงของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ได้
1.

ควำมเสี่ ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยูท่ ุกประเทศทัว่ โลกทาให้อาจมีความเสี่ ยงที่เกิดจากความไม่
แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

2.

ควำมเสี่ ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงที่กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของ Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ได้ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่ วยลงทุน หรื อความเสี่ ยงที่
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Fintech Innovation อาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะ
เวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหากต้องการจะซื้อขายจริ ง
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3.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ ำทำธุรกรรมสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ ำงประเทศ ในการเข้า
ทาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุ รกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอาจมีตน้ ทุนอยู่บา้ ง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ ย งสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่ กองทุนถื ออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสได้ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็ นต้นทุนการเสี ยโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

4.

ควำมเสี่ ยงจำกข้ อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนปลายทาง ไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ไม่
สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด

5.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่ องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิ ดใหม่มกั จะมี ขนาดเล็กและมี
สภาพคล่องต่า รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ ยงสู งกว่าตลาดของประเทศที่พฒั นาแล้ว และมีอีกหลาย
ปั จจัย อันได้แก่ ข้อจากัดด้านการลงทุนและการนาเงินกลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผัน
ผวนของตลาด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั่ คงทางการเมื อง
และภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรื อกฎหมายหรื อมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ข้อกฎหมายหรื อข้อจากัดอื่นๆ ในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคา
เป็ นต้น

6.

ควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนในตลำดต่ ำงประเทศหลำยประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่ งเกิดจากความเสี่ ยงที่
กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึ่ งปั จจัยหรื อตัวแปรของความเสี่ ยงอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัว
แปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมาย
หรื อข้อบังคับที่ แตกต่างกัน ข้อจากัดในการแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ น ข้อจากัดเกี่ ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการ
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แทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กบั สภาพสังคม
และเศรษฐกิ จ ทัศนคติ ต่อการลงทุน และปั จจัยที่ มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้น ๆ ฯลฯ แต่ท้ งั นี้ ความเสี่ ยงจากปั จจัย
ดังกล่าวข้างต้น ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง















คำเตือน / ข้ อแนะนำ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนั้น บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง
ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3
ไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จัด การ
กองทุน ธนชาต จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ (ถ้ามี ) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่ ผู ้ล งทุ น ต้อ งการทราบข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู ้ล งทุ น สามารถขอหนัง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้อ มู ล โครงการได้ที่ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดู ขอ้ มูลที่ อาจมี ผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่ น การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง (Connected
person) ได้ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตาม
คาจากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และ
การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมี
หน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั
จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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การฟอกเงิ นดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตาม
กฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ น
ปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่ลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client:
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริ ษ ัท จัด การและหรื อ ผูส้ นับสนุ นการขายและรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บัติ ของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่ า ว บริ ษัทจัด การและหรื อผูส้ นับ สนุ นการขายและรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นจาเป็ นต้อง
ดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y3

คำจำกัดควำม / คำนิยำม
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ วนที่ 1
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1Y3
1.

ชื่ อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :

1.1. ชื่ อโครงกำรจัดกำร (ไทย) :

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

1.2. ชื่ อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :

Thanachart Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y3 Fund

1.3. ชื่ อย่ อ :

T-ES-FIX1Y3

1.4. ประเภทโครงกำร :

กองทุนเปิ ด

1.5. ประเภทกำรขำย :

ขายครั้งเดียว

1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร :

กาหนด

1.7. อำยุโครงกำร :

1 ปี - เดือน - วัน

1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่ วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1. อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ ากว่า 11 เดื อน และไม่เกิ น 1 ปี 1 เดื อน นับแต่วนั ที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
2.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาเงิ นลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรื อ
สงวนสิ ทธิ ที่จะเลิ กกองทุน โดยถื อว่า ได้รั บความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) กรณี ที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง
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กองทุน เพื่อนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(2.2) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2.3) ในกรณี ที่ตราสาร และ/หรื อทรัพย์สิน และหรื อกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน เปลี่ยนแปลงวัน
ชาระเงินคืนและหรื อเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดอายุ หรื อกรณี ที่กองทุนรวมได้รับผลกระทบจาก
การชาระเงินคืนจากตราสาร และ/หรื อทรัพย์สิน และหรื อกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน หรื อ
ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรื อกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบ
ต่อการลงทุนของกองทุนที่นาเงินไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรื อกฎระเบี ยบของประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ ยนแปลงนโยบายของผูค้ วบคุม
กฎระเบี ยบของแต่ละประเทศ หรื อเงื่ อนไขที่ เป็ นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ ยนระหว่างเงิ นตรา
ต่างประเทศ หรื อมีการจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรื อมาตรการเกี่ยวกับการสารอง
เงินทุนในประเทศซึ่ งอาจมีผลกระทบทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็ นสกุล
เงินบาทได้ เป็ นต้น ในกรณี ดงั กล่าวอาจทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายใน
วันที่ครบกาหนดอายุโครงการ ซึ่ งจะทาให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปี 1 เดือน ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะนาเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่
ผูจ้ ัด การกองทุนเห็ นว่าเป็ นประโยชน์ สู งสุ ด ต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยโดยเร็ ว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการจะนาเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทาได้
(2.4) ในกรณี ที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสาร และ/หรื อลงทุน
ในหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ ว ย CIS ต่ า งประเทศใดๆ ที่ มี น โยบายการลงทุ น สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิ กการจัดตั้งกองทุนรวม โดย
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สานักงานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสุ ดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะคืนเงินซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ ผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสุ ดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องจาก
ความผิดของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเอง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จนครบถ้วน
1.10. ลักษณะโครงกำร :
กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
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1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย :
2.

เสนอขายในไทย

จำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขำย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร :

800,000,000.00 บาท

2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้ น :

800,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงิ นทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของ
โครงการ (greenshoe) บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน และอาจดาเนิ นการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
2.3. มูลค่ ำที่ตรำไว้ ต่อหน่ วย :

10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่ วยลงทุน :

80,000,000.00 หน่วย

2.5. รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก :

10.0000 บาท

2.6. มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งแรก :

1,000 บาท

2.7. มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งถัดไป :
รำยละเอียดเพิม่ เติม :

ไม่กาหนด
บริ ษทั จัดการมิ ได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก

2.8. มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งขำยคืน :

ไม่กาหนด

2.9. จำนวนหน่ วยลงทุนขั้นต่ำของกำรสั่ งขำยคืน :

ไม่กาหนด

2.10. มูลค่ ำหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่ำ :

ไม่กาหนด
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2.11. จำนวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่ำ :

ไม่กาหนด

2.12. รำยละเอียดเพิม่ เติม :
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะ
พิเ ศษ กำรลงทุ นในต่ ำงประเทศ กำรลงทุ นในสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ ประเภทและอัต รำส่ วนกำรลงทุ นใน
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ ของโครงกำร :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูล้ งทุนที่ตอ้ งการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุนที่แสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนาเงินลงทุนที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ต่างประเทศ ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสี่ ยง
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม :

ตราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) :

Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan
Series 4
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สิ งคโปร์ (SINGAPORE)

3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :

บริ ษัท จัด การอาจกู้ยื ม เงิ น หรื อ ท าธุ ร กรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้ อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี การที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อส านั ก งา น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กาหนด ทั้งนี้ จะทาเพื่อการบริ หารสภาพคล่ องของกองทุ น
รวมเท่านั้น

3.6. กำรลงทุนในสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) :
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3.6.1. วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่ มิ ไ ด้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดความเสี่ ยง ( NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2. วิธีการในการคานวณ Global Exposure limit :
Commitment approach
อัตราส่ วนการลงทุนใน derivatives สู งสุ ด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์ กำรบริหำรกองทุน (Management Style) :

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) :
ไม่ มี เนื่ องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่ งไม่ ส ามารถหาตัว ชี้ วดั ที่ เ หมาะสมกับกลยุท ธ์ การลงทุ นได้
หมายเหตุ :
บริ ษ ัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงตัวชี้ วดั ในการเปรี ย บเที ย บตามที่ บริ ษ ัทจัด การเห็ นควรและ
เหมาะสม ซึ่ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู ้ งทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึ งวันที่ มีการเปลี่ ยนตัวชี้ วดั คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชี้ วดั และเหตุผลในการเปลี่ ย น
ตัวชี้ วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ย นแปลงตัวชี้ วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรี ยบเทียบในกรณี ที่ผอู ้ อกตัว
ดัชนี ของตัวชี้ วดั ไม่ได้จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอี กต่อไป โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์บริ ษทั จัด การ ภายในเวลาที่ ผูล้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสิ นใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ ำยผลตอบแทนของกองทุน :

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุน buy & hold
กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว คื อ กองทุ น Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทุ น หลั ก ) ซึ่ งเป็ นกองทุ น รวมตราสารหนี้
ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศสิ ง คโปร์ (Singapore) และอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ Monetary Authority of
Singapore (MAS) ในอัต ราส่ ว นโดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ
ของกองทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
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กองทุนหลักมี วตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนและคืนเงิ นต้นให้ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดยผูอ้ อกตราสารที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักมิใช่การฝากเงินหรื อมี การ
รับประกันเงินต้น
กองทุ น หลัก บริ ห ารจัด การโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และมี ก ารน าเงิ น ไปลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่ ว นที่ เ หลื อ บริ ษัท จัด การจะลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรู ปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้รั บความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทั้งอาจท าธุ ร กรรมการให้ยื ม หลัก ทรั พ ย์ หรื อธุ ร กรรมการซื้ อ โดยมี สั ญ ญาขายคื น (Reverse Repo) ได้
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถื อต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
รำยละเอียดกองทุนหลัก Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
กองทุนหลักที่ กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
Monetary Authority of Singapore (MAS) เป็ นกองทุ น รวมที่ เ สนอขายผู ้ล งทุ น ทั่ว ไป (retail investors) และ
ผูล้ งทุนสถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสี่ ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed
income Plan Series 4
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
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ชื่อกองทุน
Share Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน (base currency)
ตัวชี้วดั (Benchmark)
อายุกองทุน
วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
I1 USD
SGXZ59451708
EICIUCI SP
18 พฤศจิกายน 2564 (กองทุน IPO วันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2564)
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
N/A
ประมาณ 1 ปี
กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายุของกองทุนและคืนเงินต้น
ให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น เมื่ อ ครบกาหนดอายุโ ครงการ โดยกองทุ น จะลงทุ น ใน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยผูอ้ อกตราสารที่อยูใ่ นกลุ่มประเทศ Emerging markets และ
Developed markets ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหลักมิใช่การฝากเงิ นหรื อมีการ
รับประกันเงินต้น
Emerging markets หมายถึง ภูมิภาคซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประเทศต่อไปนี้
บราซิล, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐเช็ก, อียิปต์, ฮังการี , อินเดีย, อินโดนีเซีย,
เกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, โมร็ อกโก, เปรู , ฟิ ลิปปิ นส์, โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซี ย
แอฟริ กาใต้, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกี และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ investment grade ไม่นอ้ ยกว่า 80% และอาจ
ลงทุนในตราสารหนี้ non – investment grade ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพยสิ น
สุ ทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมี การลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ย ง และเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการ
(Management Company)
ผูร้ ักษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน

ไม่มี
ทุกวันทาการ
Eastspring Investments (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
1 Queen’s Road Central, Hong Kong
KPMG LLP
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(Fund Auditor)
Website

16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581
https://www.eastspring.com/sg/funds

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส าคัญ ของกองทุ น Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan
Series 4
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตรำร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales
0.00%
Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation เรี ยกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
Charge)
ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ถือเป็ นรายได้ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ไม่มี (ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
อัตรำร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน (สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee’s and
ต่ากว่าร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
Custodian Fee)
ของกองทุน (สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน) และขั้นต่าอย่าง
น้อย 15,000เหรี ยญสหรัฐต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
มากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน หากทรัพย์สินภายใต้การจัดการของ
กองทุนรวมต่ากว่า 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ บวก
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
หมายเหตุ :
1. ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่ วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่ องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทุนหลักได้ ในกรณี ที่กองทุนหลักมี การแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ ำงประเทศ :

เป็ นไปตามประกาศ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
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3.13. ประเภทของหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ:
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตรำส่ วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวม :
อัต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์สิ นของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณี ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4.

กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน

: ไม่มี

4.2. ประเภทกำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน

: ไม่มี

4.3. รำยละเอียดเพิม่ เติม (กำรแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน)
รายละเอียดเพิม่ เติม :

:

5.

กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่ องทำงกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- Internet
- หักบัญชี
- อื่นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
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6.

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :

6.1. ช่ องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :

ไม่มี

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
รวมหรื อเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ

สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุน

6.3. กำรสั่ งซื้อหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.

กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :

7.1. ช่ องทำงกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- Internet
- อื่นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด
7.2. รำยละเอียดช่ องทำงกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
7.3. วิธีกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน
เปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3 ทั้งจานวนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ด
ธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) (หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริ ษทั จัดการเปิ ดให้บริ การสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน) ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ในวันทาการก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุโครงการ โดย
บริ ษ ัท จัด การถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ต กลงสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ทั้ง หมดของกองทุ น นี้ เพื่ อ ใช้ใ นการ
สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) (หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริ ษทั จัดการเปิ ด
ให้บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้ นวันทารายการ
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สาหรั บการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั จัดการจะแจ้งวันทาการรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติ ให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ทราบภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ความสามารถของบริ ษ ัทจัด การในการดาเนิ นการดังกล่า วข้า งต้นได้อย่า งสมบูร ณ์ ขึ้นอยู่กับการไม่ มี
เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบในแง่ลบกับกองทุน เช่นตามหัวข้อความเสี่ ยงการลงทุนในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญ
อนี่ ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ภายหลังจากการทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทาการถัดไป ดังนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนิ นการขาย
คืน หรื อสับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นไปยังกองทุ นอื่ นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ระบุไ ว้ใ นหนังสื อชี้ ชวนของ
กองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยันดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิ นอื่ นใดที่ บริ ษทั
จัดการเปิ ดให้บริ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ และจะแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :
- กองทุนจะไม่เปิ ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างอายุโครงการ
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทาการก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุโครงการ
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :
บริ ษทั จัดการจะแจ้งการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั
สิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
7.7. กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน :

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มวันและเวลาทาการการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีเป็ นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
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7.9. รำยละเอียดเพิม่ เติม :
8. กำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่ องทำงกำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
- บริ ษทั จัดการ
8.2. รำยละเอียดกำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ
9.

กำรชำระค่ ำรับซื้อคืน สั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิ น และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั จัดการจะกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการต่อไป โดยบริ ษทั จัดการต้อง
ได้รับมติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

10.

กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :

10.1 บริ ษทั จัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)

บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)

มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรื อ

(ข)

มี เ หตุ ที่ ท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้รั บ ช าระเงิ น จากหลัก ทรั พ ย์ห รื อทรั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2 การเลื่ อนกาหนดการช าระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น บริ ษัทจัด การกองทุ น รวมจะปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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(1)

เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิ น 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

(2)

แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน

(3)

แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รั บ ความเห็ น ชอบของผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้อ 10.1(1) หรื อ การรั บ รองข้อ มู ล ของผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้

(4)

ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง

10.3 ให้บริ ษทั จัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั พบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16. ภายใต้หัวข้อวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ที่ มูลค่า
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนรายอื่ นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึ งการหยุดรั บคาสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.

กำรไม่ ขำยไม่ รับซื้อคืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสั่ ง :
- การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ (side pocket)
โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นใดที่ มิได้เกิ ดจากความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
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กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขาย
คื น หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ให้ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุ นทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่ มิใช่ รายย่อย และกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุ นประเภท
สถาบัน
12.

กำรหยุดขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ

13.

เงื่อนไขและข้ อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :

1.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่ง
สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยง
ทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance
Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน

2.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม กับ
1) พลเมื องสหรั ฐ อเมริ กา หรื อผูม้ ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ นแดนของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาหรื อที่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาครอบครอง) รวมถึ งผูท้ ี่ มีห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรั บข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การ
ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

3.

บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทอดใดๆ หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความ
เสี่ ย งทางกฎหมาย ความเสี่ ย งด้า นภาษี หรื อความเสี่ ย งอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ กฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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14.

กำรจ่ ำยเงินปันผล :

14.1. นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล :

ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยเงินปันผล :

ไม่มี

14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ ำยเงินปันผลแก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :

ไม่มี

15.

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :

15.1 ค่ ำธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2 ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ย มผูด้ ู แลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 0.0540 ต่อปี ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง มีดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)

(3)

ค่ า ธรรมเนี ย มในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ งแรก เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ ก ษาข้อ มู ล และ
ระบบงาน การติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการก่อนการจัดตั้งกองทุน ค่าที่ปรึ กษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมก่อนการจัดตั้งกองทุน ค่าใช้จ่ายในการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนผ่านสื่ อต่างๆ เช่น website เป็ นต้น
ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์
รวมทั้งการจัดทาหนังสื อหรื อเอกสารการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุน้ กู้
ค่ า ใช้จ่า ยในการรั บโอนพันธบัตรที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นนายทะเบี ย น เป็ นต้น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสารต่าง ๆ
ค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริ การของสถาบันการเงิ นในการจัด การเงิ น ของ
กองทุน เช่ น การมี บญ
ั ชี กองทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าสมุดเช็คหรื อ
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แบบฟอร์มเช็ค ค่าบริ การในการนาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากบัญชีซ้ื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชี
กองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็ นต้น
(4)

ค่าธรรมเนี ยมผูช้ าระบัญชี ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชี กองทุน
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชาระเงิน หรื อทรัพย์สินอื่น
คืนแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นเมื่ อเลิ กกองทุ น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบี ยนเลิ กกองทุ นกับ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชาระบัญชีและเลิกกองทุน

(5)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนิ นคดีเพื่อการรับชาระหนี้ ใดๆ ของกองทุน
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อค่ า ใช้จ่า ยด้านกฎหมายต่า งๆ ในการด าเนิ นคดี ทางศาลเพื่ อรั กษาสิ ทธิ ของ
กองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องกับการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ตาม
ตราสารแห่งหนี้ และค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื่น

(6)

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(7)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์ มใบคา
ขอใช้บริ การกองทุนรวม ใบคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรื อเอกสารแสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ นรู ป แบบอื่ น ที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการ
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

(8)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเรี ยกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยต่อปี

(9)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนาส่ งหนังสื อบอกกล่าว ประกาศซึ่ งรวมถึง
การลงประกาศต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริ ษทั จัดการจัดทาขึ้นหรื อมีหน้าที่จดั ทาขึ้นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรื อกฎหมายกาหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติขอ้ มูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(11) ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่ อยู่ในประเทศ
ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสั่ง หรื อตามกฎหมาย หรื อ
ประกาศของสมาคม
(12) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อ
เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดย
ส่ วนรวม หรื อเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีทางศาล (ถ้ามี)
(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และรวมถึงการนาเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยม และหรื อ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนหรื อมีไว้ใน
ทรั พ ย์สิ นหรื อหลักทรั พ ย์ เช่ น การจัด หา ให้ไ ด้มา รั บมอบ ส่ งมอบ ดู แล เก็ บรั กษา ป้ องกัน
ผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริ ง รวมถึงค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรมเนี ยมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าบริ การต่ออายุ Legal Entity Identifier (LEI
Code ) เป็ นต้น
(15) ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในการจัด ตั้งและจัด การกองทุน เช่ น ค่ า ที่ ปรึ กษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าไปรษณี ยากรสาหรับหนังสื อโต้ตอบกับผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ฯลฯ
(16) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่ น ค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าใช้จ่ายต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(17) ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนิ นคดีเพื่อการรับชาระ
หนี้ใดๆ ของกองทุนตามที่จ่ายจริ ง
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อกฏหมายกาหนด
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(19) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศ
ในหนังสื อพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากรสาหรับหนังสื อโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในการสื่ อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางไปรษณี ย ์
(20) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ ห รื อ อ้า งอิ ง ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ เครื่ อ งหมายการค้า และ/หรื อ
เครื่ อ งหมายบริ ก ารของตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ของผู ้ค านวณและประกาศดัช นี (Index
Provider) รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบของดัช นี ผ่า น
ช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็ นต้น
(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
(22) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ และ/หรื อผูร้ ับฝาก
หลักทรั พย์ในต่างประเทศ และค่าธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ่ายอื่ นใดที่ เ กี่ ย วข้องกับการลงทุ นใน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง อาทิเช่น ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึ กษาภาษี (TAX
Adviser) การดาเนินการเพื่อยืน่ แบบแสดงรายการภาษีในต่างประเทศ (TAX Agent) เป็ นต้น
(23) ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการใช้บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global
custodian สาหรั บกรณี การลงทุนในต่า งประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการผิดนัดชาระราคา
(failed trade) ตามที่จ่ายจริ ง
(24) ค่ า ใช้จ่า ยอันเกี่ ย วเนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขโครงการ ค่ า ไปรษณี ย ากรส าหรั บหนังสื อ
โต้ตอบกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ฯลฯ
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
หมายความรวมถึงค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หมายเหตุ : บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยม ในส่ วนที่
เกินอัตราร้อยละ 0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ่ง หรื อหลายรายการ
15.3 ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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อนึ่ง บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่
ละประเภทของผูล้ งทุ นไม่ เท่ ากัน ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัด การจะแจ้งให้ผูล้ งทุ นทราบรายละเอี ยด โดยจะติ ด
ประกาศทางเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) :
มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 0.50 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยบริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมซ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนี ยมการรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วย
ลงทุนโดยจะเรี ยกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
อนึ่ ง บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละ
กลุ่ มหรื อแต่ ละประเภทของผูล้ งทุ นไม่ เท่ ากัน ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัด การจะแจ้งให้ผูล้ งทุ นทราบ
รายละเอียด โดยจะติดประกาศทางเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย
หรื อเศษของ 1,000.00 หน่วย  ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

มี

รายละเอียดเพิม่ เติม :
หรื อตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด โดยนายทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนหน่วยลงทุนใน
วันที่ยนื่ คาขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน :
ฉบับละ 53.50 บาท
 ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หรื อตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.6. ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/เพิม่ เติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ

มี
ของมูลค่าหน่วยลงทุน  ตามที่จ่ายจริ ง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยม
การโอนเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ตามอัตราที่ ธนาคาร
พาณิ ชย์กาหนดเป็ นการทัว่ ไป
(2) ค่าธรรมเนี ยมการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณี สูญหาย
หรื อในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชี เงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทาให้ไม่สามารถนา
ฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
การออกหนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรื อสมุ ด บัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน (Fund
Book) หรื อรู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้
หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ในกรณี สูญหายหรื ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริ ง
ซึ่ งพิสูจน์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการออกใบหน่วย
ลงทุน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินหรื อกรณี พิเศษอื่นๆ โดย
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นายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนี ยมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกาหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้บริ การลักษณะดังกล่าว
(3)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสัง่ ซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรี ยกเก็บในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ สั่งซื้ อขาย สับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุน เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มนายหน้า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื ออื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสั่งซื้ อหรื อสั่งขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที่กองทุน
ถูกเรี ยกเก็บจริ ง

15.4 วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ ำยค่ ำธรรมเนียม : 15.4.1

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี จะคานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึก
เป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ

15.4.2

การคานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น
ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4.3

การคานวณค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 และ 15.2.3 จะคานวณเป็ นรายวัน และ
เรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดไปจากวันสิ้ นเดือน

15.4.4

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่เรี ยกเก็บตามข้อ 15.2.6. จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง ในทางบัญชี บริ ษ ัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจานวนหรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี แ ละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.4.5

15.5 กำรเปลี่ยนแปลงค่ ำธรรมเนียมหรื อค่ ำใช้ จ่ำย :
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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15.5.1

กรณี ที่บริ ษทั จัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั่ ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รับทราบข้อมู ล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษทั จัดการได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ งแล้ว

15.5.2

กรณี ที่บริ ษทั จัดการมีความประสงค์จะเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริ ษทั จัดการต้องคานึ งถึ งความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติ ทางธุ รกิจและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึ งด้วยวิธีการที่
เหมาะสม อันทาให้มนั่ ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รั บทราบข้อมู ลดังกล่า ว โดยอย่างน้อยต้องจัด ให้มี การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ งของบริ ษทั
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ก ารเรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ นไม่ เ กิ น กว่ า อัต ราขั้น สู ง ของ
ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น
(2) ในกรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสู งของค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริ ษทั จัดการสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึ้นค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก)

ในกรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
อัตราขั้นสู งดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข)

ในกรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
อัตราขั้นสู งดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 มิให้นามาใช้กบั กรณี ที่บริ ษทั จัดการได้รับมติพิเศษ
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15.5.3

การเปลี่ ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม
หรื อค่าใช้จ่าย

15.6 หมำยเหตุ :
ไม่มี
16.

วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ ำทรั พย์ สินสุ ทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ ำหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :

16.1 วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ ำทรั พย์ สินสุ ทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1. บริ ษัท จัด การจะค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการจะใช้
ข้อมูลราคาที่ มีการเผยแพร่ ผ่านระบบ Bloomberg หรื อระบบอื่ นใดที่ มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลและสามารถ
อ้า งอิ งได้ภ ายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น. ทั้งนี้ บริ ษัทจัด การจะใช้หลักการ โดยเที ย บเคี ย งกับ
ประกาศสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนที่เกี่ยวข้อง หรื อโดยหารื อร่ วมกับผูด้ ูแลผลประโยชน์
อัต ราแลกเปลี่ ย น: บริ ษัท จัด การจะค านวณมู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์แ ละทรั พ ย์สิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น
ต่างประเทศให้อยู่ในรู ปสกุลเงินบาท เพื่อนามาใช้ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะ
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที่ประกาศโดย Reuters หรื อ Bloomberg หรื อธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ สาธารณชน ทุกสิ้ นวันทาการ ที่ประมาณเวลา 17.30 น.
โดยเป็ นข้อมูลที่เห็นชอบโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ทั้งนี้ กรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ู แลผลประโยชน์ ซึ่ ง
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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16.2.2 บริ ษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป หรื อ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุน
ภายในวันทาการถัดไป หรื อภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก)

วันทาการก่อนวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดจากวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข)

วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป

(ค)

วันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณี ที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครั้ งห่ างกันเกิ นกว่าหนึ่ ง
เดือน

(ง)

วันที่ปรากฎเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้วา่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หรื อมูลค่าหน่ วย
ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุ ด ภายใน 2 วันทาการถัดไป หรื อภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1)

ใช้ตวั เลขทศนิ ยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
แล้ว

(2)

ดาเนิ นการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น
การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และภายในเวลาที่
ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนได้

(3)

จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุก
แห่งที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
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ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ มู ล
ดังกล่าวด้วยหรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่
ว่ากรณี ใด จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได้ บริ ษทั
จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
นอกจากนั้น ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะขอผ่อนผันการไม่
คานวณและประกาศตามกาหนดนี้ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ไม่สามารถคานวณและประกาศได้
บริ ษทั จัดการอาจไม่ดาเนินการตามกาหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริ ษทั จัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขาย
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(ข) เมื่ อมี เหตุ ที่บริ ษ ัทจัด การต้องเลิ กกองทุ น โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่ วนั ที่ ปรากฎเหตุ
ดังกล่าว
(ค) กรณี ที่ เ ป็ นวัน หยุ ด ของกองทุ น ต่ า งประเทศที่ ก องทุ น เข้า ไปลงทุ น และ/หรื อ ประเทศที่
เกี่ ย วข้องกับการทาธุ ร กรรมการลงทุน หรื อกรณี ที่มีการประกาศให้เ ป็ นวันหยุด ทาการ
เพิ่มเติม หรื อเป็ นวันหยุดทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมของกองทุน หรื อ
เกิดเหตุที่ทาให้ประเทศที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทาธุรกรรมการลงทุนซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
หรื อตราสาร หรื อไม่สามารถดาเนิ นการชาระค่า ซื้ อขาย โอน เก็บรั กษาหลักทรั พ ย์หรื อ
ตราสารหรื อเงินตราต่างประเทศ หรื อธุ รกรรมอื่นที่จาเป็ นเพื่อการดาเนิ นการของกองทุน
หรื อเกิดเหตุที่ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทาธุรกรรม
กับกองทุนได้หรื อกรณี ใดที่เป็ นเหตุให้ไม่มีขอ้ มูลราคาหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเผยแพร่
เมื่อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดคานวณมูลค่า ทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ
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สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และ
บริ ษ ัท จัด การจะรายงานการหยุ ด ค านวณมู ลค่ า ดัง กล่ า ว พร้ อมทั้งแสดงเหตุ ผ ล และรายงาน
แผนการดาเนินงานของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทาการที่คานวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ที่
ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณี ที่มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นอย่างอื่น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นอย่างอื่น การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิ นสุ ทธิ เป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล สาหรั บมู ลค่ า หน่ วยลงทุนเพื่ อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ด เศษ
ทศนิ ยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่ วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3)

ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมี ทศนิ ยม 4 ตาแหน่ งโดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน
(2)

(4)

คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่งที่ 5
ทิง้
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ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (1) ถึง (4) บริ ษทั จัดการจะนาผลประโยชน์
นั้นรวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
16.2.4. บริ ษทั จัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)

เมื่อมีเหตุที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วนั ที่ปรากฏ
เหตุดงั กล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรื อราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 2
วันทาการ
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษ ัท จัด การจะด าเนิ น การประกาศมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น ทาง
หนังสื อพิมพ์ และ/หรื อ ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุนได้
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสื อพิมพ์
และ/หรื อ ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริ ษทั จัดการจะ
ประกาศล่วงหน้า 30 วัน
ในกรณี มีเหตุให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการตามข้างต้นได้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุน
ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุก
แห่งที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน
16.4 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ ำหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.4.1

ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง ต่างจากราคาหน่ วยลทุนที่ถูกต้องน้อยกว่า 1
สตางค์ หรื อคิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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(1)

(2)

16.4.2

บริ ษทั จัดการจะจัดทาและส่ งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง ภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวมีสาระสาคัญดังนี้
(ก)

ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข)

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค)

สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)

มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณี ที่ความไม่ถูกต้องมิได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

ในกรณี ที่สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่ องถึงการคานวณราคาหน่ วย
ลงทุนครั้งต่อไป บริ ษทั จัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั จัด การ
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป หรื อ
คิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

คานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่พบราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคา
หน่วยลงทุนถูกต้อง

(2)

ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างนั้นมีมูลค่าและคิดเป็ นอัตรา
ดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันทาการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ รั บรองข้อมู ลในรายงานดังกล่ า วภายในวันทาการถัด จากวันที่ บริ ษทั
จัดการส่ งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่ งให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน 16.4.1 (1) โดยอนุโลม เว้น
แต่ในกรณี ของรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวม จะระบุ
การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตามข้อ 16.4.1 (1) (ง)
(ข)

แก้ไ ขราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ รั บรองข้อมู ลใน
รายงานตาม 16.4.2 (2) (ก)
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(ค)

16.4.3

16.4.4

ดาเนิ นการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถรั บทราบชื่ อกองทุนที่ มีการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 ทาการนับ
แต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 16.4.2 (2) (ก)

นอกจากการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่
ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.50 ของ
มูลค่าหรื อราคาที่ ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ มูลค่าหรื อราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1)

จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 (2) (ก)
ด้วย โดยให้อยู่ในส่ วนของการดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการเมื่ อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

(2)

ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็ จ และดาเนิ นการโดยวิธีการ
ใดๆ เพื่อให้ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา

(3)

จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สาเนารายงานการแก้ไ ขราคาหน่ ว ยลงทุ นย้อนหลัง ตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ ผูด้ ู แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดัง กล่ า ว เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ร าคาหน่ วยลงทุน ไม่ ถู ก ต้อ งมิ ไ ด้มี ส าเหตุ ม าจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษทั จัดการจะส่ งสาเนาเอกสารที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สาเนารายงานดังกล่าวแทน

ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

กรณี ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้อง
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หากปรากฎว่าผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเอง เป็ น
จานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ นั และ
จ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้าย
ของตลาดหลักทรั พย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรั พย์ไม่ ถูกต้อง และผูด้ ู แ ลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ าย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฎว่าผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลื ออยู่ บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงิ นของกองทุนรวมเป็ นจานวน
เท่ากับส่ วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2)

กรณี ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสู งกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อ ง บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงวทุนของผูซ้ ้ื อหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ าย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฎว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ นั
และจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้าย
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ของตลาดหลักทรั พย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรั พย์ไม่ ถูกต้อง และผูด้ ู แ ลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษ ัทจัด การต้องชดเชยราคาเป็ นเงิ นให้แก่ ผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุ นหรื อผูข้ ายคื น
หน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริ ษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู ้
ซื้ อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองแทนกองทุน
รวมก็ได้
16.4.5

17.

บริ ษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณี ที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมี สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่ อาจ
ควบคุมได้

ชื่ อผู้เกี่ยวข้ อง :

17.1 ชื่ อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
17.2 ชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
17.3 ชื่ อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4 ชื่ อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ : ไม่มี
สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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17.5 ที่ปรึกษำ :
ไม่มี
17.5.1. ชื่อที่ปรึ กษาการลงทุน :
ชื่อ : ไม่มี
17.5.2. ชื่อที่ปรึ กษากองทุน :
ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7 กำรแต่ งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) : ไม่มี
18.

รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี :

วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชีครั้งแรก :

วันที่

18.3. รำยละเอียดเพิม่ เติม :

วันที่ สิ้ นสุ ด รอบบัญชี และวันที่ สิ้ นสุ ด รอบบัญชี ค รั้ งแรก คื อ วันเลิ ก
กองทุน

19.

กำรขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีกำรจัดกำร :
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติ ดังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20.

ข้ อกำหนดอื่นๆ :
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สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
21.

กำรดำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไม่ สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด :
เป็ นไปตามประกาศ

22.

ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
เป็ นไปตามประกาศ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งดังกล่าว หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ ู แลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทั้งปวง
การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ ผ่านการอนุ มตั ิ จากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ไขเพิ่มเติ มตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y3
กับ

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด

ส่ วนที่ 2
ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 1Y3
1.
ชื่ อ :

บริษัทจัดการ :
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road,
Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2055-5801
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
บริ ษทั จัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1)

ยืน่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(2)

จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอย่างเคร่ งครัด

(3)

นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้ อขาย จาหน่ าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่
ลงทุ น ไว้น้ ั น ตามที่ บ ริ ษ ัท จัด การเห็ น สมควร โดยจะลงทุ น ให้ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดของกฎหมายและตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือ หน่ วย
ลงทุนเป็ นหลัก

(4)

ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(5)

ดาเนิ นการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว หรื อยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในวันทาการที่ 2
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้นแล้วแต่กรณี

(6)

แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทาการสุ ดท้ายของเดือน
ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยสี่ ิ บของเดือนถัดไป

(7)

สงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(8)

เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือ หุ ้นหรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอยูเ่ ท่าที่จาเป็ น ทั้งนี้
เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(9)

เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามที่ กาหนดไว้ในส่ วนรายละเอียดโครงการจัด การ
กองทุนรวมข้อ 19

(10) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษทั จัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(11) จัดการรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้ อ
หรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณี การสงวนสิ ทธิ ในการจัดสรรหน่วยลงทุน
การหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณี การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ
“การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
(12) สั่ ง ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ใ ห้ ส่ ง มอบ รั บ มอบ แปลงสภาพ จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนช าระราคาค่ า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกองทุนภายใต้รายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้อ 15.2
(13) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษ ัท จัด การ ทั้ง นี้ จะต้อ งไม่ ข ัด ต่ อ กฎระเบี ย บของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(14) ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ ทั้งในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยเคร่ งครัด
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(15) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมข้อ 15
(16) ได้รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการจขัดการ
กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในส่ วนรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้อ 15
(17) จัดให้มีบริ การทดรองจ่ายเงินเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผูร้ ับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ ณ วันชาระราคา
สาหรับกรณี การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นจากการทาธุ รกรรมของผูร้ ับฝากทรัพย์สิ นใน
ต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมข้อ 15
(18) จัดให้มีผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผูด้ ู แล
ผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในส่ วนข้อผูกพันข้อ 2 ทั้งนี้ โดย
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน
(19) แต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(20) จัดให้มีผูส้ อบบัญชี ข องกองทุนที่ มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้า มตามหลักเกณฑ์แ ห่ งประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ และบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์
(21) แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี ของกองทุน ตามที่ ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่ อยุติหรื อเลิ ก
กองทุน
(22) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
(23) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึ กษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษทั จัดการ โดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(24) ออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุน
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(25) จัดการรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนรายใดในกรณี ที่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนเกิ นกว่า จานวนหน่ วยลงทุ นหรื อ มู ลค่ า หน่ วยลงทุ นของผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นตามที่ ร ะบุเ งื่ อนไขไว้ใ นส่ ว น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7
(26) ปิ ดบัญชี กองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนและไม่มีหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่ วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 คงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุน
(27) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
(28) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซ่ ึ งทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(29) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรื อปี ปฏิทินและรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของ
กองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่ งรายงานดังกล่าวแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่า นระบบอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที่ส านักงานจัด ไว้ ทราบภายใน 2 เดื อนนับตั้งแต่ วนั สิ้ น รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรื อปี ปฏิทิน และภายใน 3 เดือนนับตั้งวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีของ
กองทุน
โดยเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่ งรายงานดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจัดส่ งรายงานดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
(30) จัดทาหนังสื อชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และจัดส่ งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นปี บัญชี
(31) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน หรื อเงินฝาก (ถ้ามี) ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการภายใน 15 วันนับแต่วนั ทาการ
สุ ดท้ายของแต่ละเดือน
(32) เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอี ยดเงิ นลงทุ น การกูย้ ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดเป็ นรายไตรมาสทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้ นไตรมาส
(33) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณี ที่หลักฐานดังกล่าวสู ญหายหรื อถูกทาลาย
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(34) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่ งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทุกวันทา
การนั้น
(35) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และส่ งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(36) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่ วนที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรื อได้หลั กทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มี
มูลค่าเกินอัตราที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่ งให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่หลักทรัพย์และ/ หรื อทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
(37) ดาเนินการเลิกกองทุนตามที่กาหนดไว้ในส่ วนข้อผูกพันของข้อ 22
(38) จัดส่ งข้อมูล รายงานเพิ่มเติมตามทีสานักงานร้องขอเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานกากับดูแลธุรกิจของกองทุน ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่สานักงาน ก.ล.ต. จัดให้ ภายในระยะเวลาตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. แจ้ง
(39) สิ ทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(40) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ โดยปฏิบตั ิให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งดังกล่าว หากบริ ษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการตามที่ จาเป็ นเพื่อให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่ งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
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2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่ อ :
ที่อยู่ :

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1)

ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่ เป็ นผูด้ ู แลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ กาหนดไว้ในส่ วนรายละเอี ยดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้อ 15

(2)

ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดาเนิ นงาน
ของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์และ
เงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุ นและหรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตามคาสั่งของ
บริ ษทั จัดการ

(3)

จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่ งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(4)

จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ

(5)

ให้ความเห็นชอบแก่บริ ษทั จัดการ ในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณี
ที่วิธีการคานวณมูลค่าทรั พย์สินตามปกติทาให้มูลค่าทรั พย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะคานวณมูลค่า
หรื อกรณี ที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6)

จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่ วยลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(7)

ทาหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชาระบัญชีดงั ต่อไปนี้
(ก)

ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็ จสิ้ น

(ข)

ดู แ ลและตรวจสอบให้ ผู ้ช าระบัญ ชี ปฏิ บัติ ต ามมาตรา 130 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผู ้ช าระบัญ ชี ก ระท าการหรื อ งดเว้น กระท าการตามมาตรา 130 แห่ ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุน ให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ค)

จ่ายเงินส่ วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชาระหนี้ ท้ งั หมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามส่ วน
ของหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่

ทั้งนี้ หน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูช้ าระบัญชีได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8)

รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการได้คานวณไว้ เมื่ อเห็ นว่าคานวณถูกต้องแล้ว ผูด้ ู แลผลประโยชน์
จะต้องร่ วมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การได้ค านวณไว้แ ละผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9)

แจ้งและรายงานให้บริ ษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิ ทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(10) จัดทารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่ งแก่บริ ษทั จัดการ
(ก)

รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนิ นการตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่น ๆ

(ข)

จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

(ค)

จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(ง)

จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยเคร่ งครัด
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(12) ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่ งครัด
หากบริ ษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ิตามให้แจ้งบริ ษทั จัดการโดยทันที ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกระทาการหรื องดเว้นกระทา
การจนก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ กองทุนหรื อไม่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามมาตรา 125 ผูด้ ู แลผลประโยชน์จะทารายงาน
เกี่ ย วกับเรื่ องดังกล่ า วโดยละเอี ย ด และส่ งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ ดังกล่าว
(13) ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ จ ะปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่ งครัด
(14) แจ้งและรายงานให้บริ ษทั จัด การทราบเป็ นหนังสื อถึ งสถานะของหลักทรั พย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกาลังอยู่ใน
ระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ
(15) ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรื อฟ้ องร้องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความ
เสี ยหายจากบริ ษทั จัด การ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทั้งปวง หรื อเมื่ อได้รับคาสั่งจากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรี ยกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน
(16) ให้ความเห็นชอบบริ ษทั จัดการในกรณี การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่ได้มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณี ไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณี การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณี ราคาขายหรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(17) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริ ษทั จัดการ
(18) ให้ความเห็นชอบบริ ษทั จัดการในการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ตามตราสารแห่ งหนี้ ตามวิธีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(19) แสดงความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิ ดในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรื อปี ปฏิทิน และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน และส่ งให้บริ ษทั จัดการภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นรอบระยะเวลา 6 เดือนและรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปิ ด
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(20) รับรองความถูกต้องในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม
จานวนเงินที่บริ ษทั จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ
(21) ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริ ษทั จัดการแก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
ชาระผลประโยชน์หรื อทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ
(22) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนจากบริ ษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าที่
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(24) ดาเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ
(25) ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนาเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริ วรรตเงินตรา
(26) นาส่ งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(27) จัดให้มีผรู ้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สาหรับประเทศที่กองทุน
นาทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อทาหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คดั เลือกและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ั บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด มีฐานะมัน่ คงและมี
ศักยภาพในการด าเนิ นการเป็ นผูร้ ั บฝากทรั พ ย์สิ นในต่า งประเทศของกองทุน โดยผูด้ ู แลผลประโยชน์ จะต้อง
รับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูร้ ับฝากทรัพย์สินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริ ษทั จัดการมีหน้าที่
ส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งรวมถึงหน้าที่ ดูแลรั กษาประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ู แลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ ดาเนิ นการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวรวมถึ งการลงลายมือชื่ อใน
หนังสื อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่ งที่ส่งมอบให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
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ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิ ตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระทา
นั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ที่การดาเนิ นการใดต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนิ นการขอมติ ให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1)

เมื่ อ บริ ษัท จัด การหรื อ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

(2)

ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จัด การหรื อ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ต กลงไว้ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์หรื อบริ ษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

(3)

ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณี อื่น
ใดอันจะมี ผลให้บริ ษทั จัดการและผูด้ ู แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่ จะแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คาสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่
แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้อยกว่า 90 วัน

(4)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสี ยงข้างมาก ซึ่ งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรี ยกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้ า 10 / 34

(5)

ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็ จสิ้ น

(6)

ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะขอ
อนุ ญ าตเปลี่ ย นตัว ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ ค รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(7)

ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรื อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรื อใช้
ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกองทุน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริ ษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การโอนหรื อส่ งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสั่งของบริ ษทั จัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดาเนิ นงานอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อให้การโอนหรื อส่ งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็ นไปโดย
เรี ยบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณี ผูด้ ู แลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ไ ม่ เ ข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สานักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ คือ
ชื่อ :
ที่อยู่ :

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90

และ/หรื อที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และ/หรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นใด และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินหรื อตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริ ษทั จัดการและ/หรื อ ผูด้ ูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บ
รักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
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3.

ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
- สามารถดูขอ้ มูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
4.
ชื่อ :
ที่อยู่ :

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน:
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802

5. ผู้จัดจาหน่ าย:
ชื่อ : ที่อยู่ : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 6.
ชื่อ :
ที่อยู่ :

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน:
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2292-4352

บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรื อประกาศกาหนดเป็ นอย่า งอื่ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
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(1)

ได้รับค่าธรรมเนี ยมต่างๆ สาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากบริ ษทั จัดการ
หรื อกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2)

บอกเลิกสัญญาการเป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ กาหนดใน
สัญญาแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3)

จัดส่ งหนังสื อชี้ ช วนเสนอขายหน่ วยลงทุ นหรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุ นที่ จาหน่ า ยตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

(4)

แจกจ่ายหรื อรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริ การกองทุนเปิ ดและการสั่งซื้อหรื อการขายคืนหน่วยลงทุน

(5)

รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผทู ้ ี่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรื อชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน

(6)

ยืนยันการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน

(7)

ส่ งมอบหรื อรับมอบหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน

(8)

ชี้แจงข้อมูลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(9)

ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจาหน่ายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกาหนด หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

(10) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
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9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึ กษาการลงทุน:
ชื่อ : ที่อยู่ : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ที่ปรึ กษาการลงทุน) : 9.2. ที่ปรึ กษากองทุน :
สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ที่ปรึ กษากองทุน) : 10.

ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 13.

สิ ทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน:

13.1. สิ ทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมา
ขายแก่บริ ษทั จัดการหรื อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืน
ได้ทุกวันทาการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16
และได้รับการรับรองโดยผูด้ ู แลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดวันทาการซื้ อขายใหม่ในกรณี ที่
บริ ษทั จัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข้อ 10
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13.2. สิ ทธิในการรับเงินปันผล :
ไม่มี
13.3. สิ ทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ ับโอน จะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณี ที่ผรู ้ ับโอนไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริ การกองทุนเปิ ดกับบริ ษทั จัดการ ผูร้ ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคาขอ
ใช้บริ การกองทุนเปิ ด และยืน่ ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาขอโอนหน่ วยลงทุน
(ข)

ในการโอนหน่ วยลงทุน ผูโ้ อนซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประเภทนิ ติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิ ติบุคคลนั้น เช่น
หนังสื อรับรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลนั้น ต่อบริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค)

ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
และหลังจากที่ นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนจะส่ งมอบ ใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุ นแก่ผโู ้ อนและ
ผูร้ ับโอนไว้เป็ นหลักฐาน

(ง)

ทั้งนี้ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วย
ลงทุนของ ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน ทางไปรษณี ย ์ แก่ผโู ้ อน
และผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่ วยลงทุ น
พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ท้ งั นี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบั หรื อ
เพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู ้มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ งรวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาหรื อที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู ้ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2)

นิ ติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
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3)

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา

4)

ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว

5)

กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

ดังนั้น บริ ษทั จัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็ นการโอนหรื อจาหน่ายให้กบั หรื อ
เพื่อประโยชน์กบั ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทอด
ใดๆ หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู ้มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ งรวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาหรื อที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู ้ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2)

นิ ติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3)

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา

4)

ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว

5)

กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

ดังนั้น บริ ษทั จัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็ นการโอนหรื อจาหน่ายให้กบั หรื อ
เพื่อประโยชน์กบั ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
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13.5. สิ ทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีจดั การ ซึ่งเป็ นไปตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่ วนรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณี ที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน (Omnibus Account) ต้อ งไม่ นับคะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นนั้นในส่ วนที่ เ กิ นกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
13.6. สิ ทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินคืนหรื อสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเมื่อเลิก
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่ วนข้อผูกพันตามข้อ 22 โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีผชู ้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนี้ สินและ
แจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่ วนข้อผูกพันตามข้อ 23 เรื่ อง "การชาระบัญชีกองทุน และ
วิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิ ทธิ ในการเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน เนื่ องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นประเภทระบุชื่อผูถ้ ือ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจึงไม่มีสิทธิในการขอเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน
13.8. อื่นๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่ งใช้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรื อลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอด
ใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วยอมรั บ ที่ จ ะผู ก พัน ตามข้อ ก าหนดในข้อ ผู ก พัน ซึ่ งลงนามโดยผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ เรี ยกให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่า
ส่ วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิ ทธิ ในการได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิ ดนั้น ๆ
ด้วย
14.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุน :

14.1. รู ปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
- และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่บริ ษทั จัดการอาจกาหนดได้ในอนาคต
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
(1)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดาเนินการบันทึกชื่อผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึก
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่
มีชื่อแรกในใบ“คาขอใช้บริ การกองทุนรวม” เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อผูร้ ับเงินที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน

(2)

เมื่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง ได้รับคาสั่งซื้ อพร้อมเอกสาร
ประกอบ ที่สมบูรณ์ครบถ้วน และได้รับชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั่งซื้ อเรี ยบร้อย นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน” ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนภายในวันทาการซื้ อหน่ วย
ลงทุนที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง ได้ทารายการซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้น โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ บริ ษทั
จัด การแต่ งตั้ง เป็ นผูด้ าเนิ น การดัง กล่ า วตามวรรคหนึ่ ง หรื อให้ผูส้ นับสนุ น การขายหรื อรั บซื้ อ คื น เป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียน

(3)

การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ งั่ ซื้ อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสัง่ ซื้ อถูกต้องครบถ้วน และบริ ษทั จัดการได้รับเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อแล้ว โดย
สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(4)

เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนซื้ อและหรื อขายคืน และหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง และบริ ษทั จัดการได้ทา
รายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนาสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนไป
บันทึ กรายการให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุ บนั อยู่เสมอ โดยสามารถทาได้ต้ งั แต่วนั ทาการถัดจากวันทาการที่ บริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง ทารายการนั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว (ในเวลา
ทาการ ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนที่
บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนิ นการเป็ นอย่างอื่น
ได้

(5)

หากเกิ ดกรณี ที่ขอ้ มูลในสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนและข้อมูลในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตาม
ข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนไม่ตรงกัน บริ ษทั จัดการและนายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลและยอดคงเหลือ
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ของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบีย นหน่วยลงทุน
เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
(6)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควรหรื ออนุญาตให้ดาเนินการได้ เท่านั้น

(7)

หากปรากฏข้อผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน และ/หรื อรายงานการถือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับสมุดบัญชี แสดง
สิ ทธิในหน่วยลงทุนและ/ หรื อรายงานการถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการ และ/หรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน จาก
สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน เป็ นหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน หรื อ
รู ปแบบอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดาเนิ นการบันทึกชื่อผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่ งในกรณี ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่ วยลงทุนร่ วมกัน นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกชื่ อผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ
“คาขอใช้บริ การกองทุนเปิ ด” เป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูร้ ับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
(2)

ในกรณี ที่หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนเป็ น “หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุน” นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วย
ลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และจะจัดส่ ง
หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี (ถ้ามี) แก่ผสู ้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ยห์ รื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะถื อเอายอดคงเหลื อของหน่ วยลงทุน ที่ ปรากฏในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนและในหนังสื อ
รับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน ที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ส่งให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนฉบับล่าสุ ดเป็ นรายการที่เป็ นปัจจุบนั และถูกต้อง

(3)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะดาเนิ นการออกใบหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เฉพาะในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วย ลงทุน
ร้องขอให้บริ ษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื่อจากสถาบัน การเงินหรื อ
กรณี พิเศษอื่ น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่ วยลงทุนทุกกรณี จะกระทาเมื่ อบริ ษทั จัด การเห็ นสมควร เท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้ า 19 / 34

(ก)

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข)

ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยื่นคาขอให้ออกใบหน่ วยลงทุน พร้อมชาระค่าธรรมเนี ยมการออกใบหน่ วยลงทุนต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน

(ค)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะดาเนิ นการออกใบหน่ วยลงทุน แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามจานวนหน่ วยลงทุนที่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกรอกในคาขอให้ออกใบหน่ วยลงทุน สาหรับกรณี ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนกรอกจานวนหน่ วย
ลงทุนในคาขอให้ออกใบหน่ วยลงทุน มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่ ปรากฏในรายการที่ บนั ทึ กโดย นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วย
ลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(ง)

ใบหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการออกแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ซึ่ งจะระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั จัดการและประทับตราสาคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อใช้เครื่ องจักรประทับ
หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุ ญาตให้ทาได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

(จ)

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวจะต้องนาใบหน่วยลงทุนมา
ส่ งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน
จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

(4)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนิ นการให้มีการออกและจัดส่ ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่ งได้รับการปรับปรุ ง
รายการให้เป็ นปั จจุบนั อย่างน้อยเป็ นรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เหมาะสม เช่น ทางไปรษณี ย ์ หรื อทางจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ (E-mail) เป็ นต้น แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏใน
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว

(5)

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ นหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน และ/หรื อ
รายงานการถือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนและ/หรื อรายงานการถือหน่ วย
ลงทุน

(6)

บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนจาก
สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) เป็ นหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุน หรื อรู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้ โดยบริ ษทั
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จัดการจะปิ ดประกาศล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง
และในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น หรื อเกิดเหตุอนั จาเป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะใช้รูปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น โดยจะเป็ นเพื่อประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั จัดการจะปิ ดประกาศที่ที่
ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง
โดยไม่ชกั ช้า
และเมื่อบริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนเปลี่ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน ให้ถือว่าหลักฐาน
แสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบที่ใช้ในขณะนั้น เป็ นหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุนรู ปแบบเดิม
(7)

บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรื อเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรื อเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน และไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ

บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิ ทธิ ใ นหน่ วยลงทุนให้แ ก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น เพื่อให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุน
15.

กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี

16.

วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้ หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่ งหนี้ หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริ ษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณี ที่
ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
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16.1 กรณี ที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่ าตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เป็ นศูนย์เป็ น ผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม และจะ
จาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับชาระหนี้ ตกลงรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริ ษทั จัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สิ นนั้นได้ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรั พย์สิน บริ ษทั
จัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการบริ หารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้คืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในเงินได้
สุ ทธิ น้ นั ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ย
เงิ นคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริ ษทั
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงิ นคืน
เป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริ ษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิ ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ จน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิ น้ นั ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริ ษทั จัดการ
อาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวม
ได้รับชาระหนี้ ตามตราสารแห่ งหนี้ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นเงิ น บริ ษทั จัดการจะปฏิบัติตาม
ความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
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16.2 กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ที่ กองทุ นรวมจะได้จากการรั บช าระหนี้ มู ลค่ า ของทรั พ ย์สิ น
ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริ ษทั จัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1)

กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ บริ ษทั จัดการอาจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณี เป็ นทรั พย์สินประเภทที่ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมี ไว้ได้ บริ ษทั จัดการจะ
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
บริ ษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 กรณี ที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่ งหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริ ษทั
จัดการจะดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่า
ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ก็ได้ ในการดาเนิ นงานดังกล่าวบริ ษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
16.4 กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั จัดการจะกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการต่อไป โดยต้องได้รับความ
เห็ นชอบจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตามมติ พิเศษให้ดาเนิ นการได้ และขั้นตอนที่ กาหนดดังกล่าวต้องสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17.

การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน:
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรื อการ
จากัดสิ ทธิใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนด
ในข้อ ผู ก พัน หรื อ ตามกฎหมายแล้ว ให้ ถื อ ว่ า บริ ษัท จัด การกองทุ น รวมได้ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ แ ล้ว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณี ดงั นี้
(ก)

การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุน
จะทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อผูม้ ีเงิ นลงทุนสู ง ตามที่กาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

(ข)

การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุ นรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และ
การโอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

(ค)

การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณี เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้ า 24 / 34

18.

ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสี ยง (ถ้ ามี) :
กรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวม บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนที่ถืออยู่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษทั จัดการจะทาการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้อผูกพันฉบับนี้ ได้ต่อเมื่อได้รับเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ซึ่ งเป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 19 เรื่ อง " วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อ
แก้ไขวิธีการจัดการ"

19.

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน:

1.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ จะดาเนิ นการตามมติเสี ยงข้างมากหรื อมติ พิเศษหรื อจะ
ดาเนิ นการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดได้

2.

การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ บริ ษทั จัดการอาจดาเนินการด้วย
การประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อการส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อขอมติทางสื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ก็ได้
โดยใช้วิธีการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรื อไม่
เกิ นร้ อยละ 80 ให้บริ ษัทจัด การกองทุนรวมส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ ย วกับการขอมติ และการนับมติ ไปยังผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ นั
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องได้รับมติ
พิเศษ ซึ่งให้รวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ ย งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเดิ ม
ตามที่ระบุไว้ล่าสุ ดในโครงการ
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3.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
แล้ว หรื อข้อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้กระทาได้เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(3.1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิม่ ขึ้น
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มทุน
(ง) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
(จ) การเพิ่มความถี่ของการส่ งคาสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่ งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว
(3.5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด

4.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั
จัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่ วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4.4) กรณี อื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทั้งปวง
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5.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนื อจากข้อ 3 ให้บริ ษทั จัดการยื่นคาขอพร้อม
ทั้งเอกสารหลัก ฐานประกอบค าขอที่ ถู ก ต้อ งครบถ้วนตามคู่ มื อส าหรั บ ประชาชน และช าระค่ า ธรรมเนี ย มต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว

6.

ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้กระทาตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ ได้มีมติ ให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อ
วิ ธี ก ารจัด การไปยัง ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ราย ภายใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการขอมติ ข องผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบัง คับ ของมติ ดัง กล่ า ว ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การดาเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน หาก
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติ
นั้นเสี ยไป
ในกรณี ที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่ องที่ กระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมี นัยสาคัญ ต้อง
ได้รับมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่ วย
ลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน) เว้นแต่กรณี ที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรื อที่ กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่
กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้ รับผลกระทบต่อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(2)
(3)

20.

ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้องได้รับมติเสี ยง
ข้างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อ
มติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่ วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รับมติพิเศษของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก)

ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

(ข)

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554

(ค)

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น

(ง)

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนเสี ยผลประโยชน์

(จ)

เรื่ องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
ไม่ตอ้ งได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก)

เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
แล้วแต่กรณี หรื อ
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(ข)

ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็ นหรื อสมควร
และไม่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณี ใด
ต้อ งกระท าเป็ นหนัง สื อลงลายมื อ ชื่ อ โดยบุค คลผู ้มี อานาจลงนามผู ก พัน บริ ษัทจัด การกองทุน รวมและผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่ งสรุ ปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ น
ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติ ม : บริ ษทั จัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาตโตตุลาการ ในกรณี ที่
บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสี ยงหายแก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการประกัน คุม้ ครองเงินต้นหรื อประกันผลตอบแทน
22.

การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใดและบริ ษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น
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(3) กรณี ที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) มี การขายคืนหน่ วยลงทุน สุ ทธิ ณ วันใดวันหนึ่ งเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข)

มียอดรวมการขายคืนหน่ วยลงทุนสุ ทธิ ในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนใด
ติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้
กรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund)
การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ ง มิ ให้นามาใช้บงั คับ กับกองทุนรวมที่ บริ ษทั จัด การกองทุ นรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ เหลื ออยู่ เนื่ องจากกองทุนรวมยังคงมี ทรั พย์สินคงเหลื อที่ มีคุณภาพและมีสภาพ
คล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยูจ่ ะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) เมื่ อ ปรากฏข้อ เท็ จ จริ งซึ่ งบริ ษัท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ ง และการเลิกกองทุนรวมจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
22.1.2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริ ษทั จัดการเลิกกองทุน เนื่ องจากบริ ษทั จัดการกระทาการหรื อ
งดเว้น กระทาการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุน
22.1.3. เมื่อได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเลิ กกองทุนเพื่อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน หรื อกรณี ที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงสู งจนมีผลให้อตั ราผลตอบแทนของตรา
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สารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตั ิ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ
22.1.6. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
หากปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น หรื ออนุมตั ิเห็นชอบ ยกเว้นหรื อผ่อนผันให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
(1) ในกรณี ที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู ้เห็นหรื อตกลงกับบุคคลอื่ น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพรางลักษณะที่แท้จริ งในการถื อหน่ วย
ลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
22.1.7. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณี ที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรื อใช้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จาก
การลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
หรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด และสานักงานได้ดาเนิ นการแจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้องทาการชี้ แ จง แสดงเหตุ ผ ล ข้อเท็จจริ ง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่ งในกรณี ที่ ไม่มีการชี้แจง หรื อชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรื อทาให้เชื่อได้
ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริ ง และสานักงานสั่งให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทาการแก้ไข หรื อดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้กองทุนรวมที่
จัด ตั้งขึ้ นนั้นเป็ นกองทุ นรวมเพื่ อผูล้ งทุ นทั่วไปอย่างแท้จริ งและบริ ษ ัท จัดการกองทุ นรวมไม่ ส ามารถ
ดาเนินการตามที่สานักงานสั่งได้ หรื อดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริ ง
22.1.8. กรณี อื่นใดที่บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะดาเนิ นการเลิกโครงการกองทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
22.1.9. ในกรณี ที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมได้
(1) มี การแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมที่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ
กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

หน้ า 31 / 34

(2) มี การจาหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมมิ ไ ด้ปฏิ บตั ิ หรื อดู แลให้มีการปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่ นใดที่ มิใช่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันตามที่ ระบุไ ว้ในโครงการจัด การ
กองทุนรวม
(4) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถดาเนิ นการตามคาสั่งของสานักงานตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมถูกสานักงานสั่งเพิกถอนการอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งและจัดการกองทุน
รวมตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วแต่ยงั มิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้
บริ ษ ัทจัด การกองทุ นรวมคื นเงิ นค่ าจองซื้ อหน่ วยลงทุ นและผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากเงิ น
ดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน โดยในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ไม่ ส ามารถคื น เงิ น ค่ า จองซื้ อ และผลประโยชน์ (ถ้า มี ) ให้ แ ก่ ผู ้จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ภ ายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
นับแต่วนั ที่ ครบกาหนดเวลานั้น จนถึ งวันที่ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระเงิ นจานวนดังกล่าวได้
ครบถ้วน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมถูกสานักงานสั่งเพิกถอนการอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งและจัดการกองทุน
รวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.10. บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ะเลิ ก กองทุ น รวม เมื่ อ ส านัก งานมี ค าสั่ ง เลิ ก กองทุ น รวมตามมาตรา 128 หรื อ เมื่ อ
สานักงานมีคาสั่งเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.11 เมื่อบริ ษทั จัดการต้องดาเนิ นการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงหรื อมีการขายคืน
หน่ วยลงทุนเกินกว่าจานวนที่กาหนด หรื อปรากฏข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนที่กาหนดและการเลิกกองทุนรวมจะ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
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รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่ วนบุคคล
22.2. การดาเนินการของบริ ษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริ ษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ 22.1.1 บริ ษทั จัดการจะดาเนินการดังนี้
(1)

ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1

(2)

แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก)

แจ้งผูถ้ ือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้

(ข)

แจ้งเป็ นหนังสื อถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์

(ค)

แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

(3)

จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 22.1.1 เพื่ อรวบรวมเงิ นเท่า ที่ ส ามารถกระทาได้เ พื่ อช าระค่ า ขายคื น หน่ ว ยให้ผู ้ถือ หน่ วยโดย
อัตโนมัติ

(4)

ชาระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่ วนจานวนเงินที่ รวบรวมเงินที่ได้ตามข้อ (3) ให้ผถู ้ ือหน่ วยภายใน 10
วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนิ นการชาระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้
ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการหรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิ ก
กองทุนล่วงหน้า บริ ษทั จัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนกองทุนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(ก) แจ้งผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนโดยช่ องทางใดๆ ที่ มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
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(ข) แจ้งเป็ นหนังสื อถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ง) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่ วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
(2) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่ น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัด การ
กองทุนรวม เป็ นต้น
(3) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงิ นสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
23.

การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษ ัทจัด การจะจัด ให้มีการช าระบัญ ชี โดยจะแต่ งตั้งผูช้ าระบัญ ชี ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ค วาม
เห็นชอบ เพื่อทาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนรวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี กองทุนให้เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี ของ
กองทุนมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน และผูช้ าระบัญชีจะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่ วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎ
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบี ย นเลิ กกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมี ทรั พย์สิ นคงค้า งอยู่ให้ผูช้ าระบัญชี จัด การโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัด การกองทุ นรวมที่ ผ่ า นการอนุ มัติ จากส านัก งาน หรื อผ่า นการแก้ไ ขเพิ่ มเติ มตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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