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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง อนิคัม พลสั 

 
จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มูลค่าโครงการ 75,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 7,500,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ธนาคารทหารไทย ธนชาตจ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ ่

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั   

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั   
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั หลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่า จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง  

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
 (หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง อนิคมั พลสั 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ระดับความเส่ียง : เส่ียงปานกลางค่อนข้างต ่า (4) 

 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส  
(TMB Thanachart Eastspring Income Plus Fund :  TMB-T-ES-IPlus ) 

ช่ือเดิม : กองทุนเปิดธนชาต Income Plus  (Thanachart Income Plus Fund :  T-Income Plus) 

 กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสท์สปริง อินคมั พลสั  เป็นทางเลือกในการลงทุนให้กบัผูล้งทุน โดยกองทุนมีเป้าหมายท่ีจะลงทุนในตรา
สารหน้ีคุณภาพ ทั้งน้ีตราสารหน้ีท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสาร  ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) และมีเป้าหมายให้อายุเฉล่ียแบบ
ถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุนอยูใ่นกรอบระยะเวลาส้ัน ไม่
เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ เพ่ือจ ากดัความเส่ียง ทั้งน้ีกองทุนยงัคงมีความสะดวกในการซ้ือขายโดย ผูล้งทุนสามารถซ้ือ-ไถ่ถอนการลงทุน
ไดทุ้กวนัท าการ 

 เป็นกองทุนท่ีอาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน) และในกรณีท่ีมีการกระจาย
การลงทุนบางส่วนไปในต่างประเทศ จะท าให้กองทุนมีความผนัผวนไดม้ากกว่ากองทุนตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีลงทุนในประเทศเท่านั้น 
แมจ้ะมี Portfolio Duration ระยะส้ัน ๆ ใกลเ้คียงกนักบั Portfolio Duration ของกองทุนน้ี 

 กองทุนจะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  
อตัราดอกเบ้ีย และ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความเส่ียงดา้นการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียง
ในการบังคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า -ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นๆ 
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน เป็นตน้ รวมถึงมีความเส่ียงท่ี
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึง
อาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ในกรณีท่ีมีการกระจายการลงทุนบางส่วนไปในต่างประเทศ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลสั  อาจลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้ นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ดัการกองทุนจะ
พิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ฐานะความเขม้แข็งของประเทศในเชิง
เปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดีพี ดุลการคา้ ดุลบญัชีเดินสะพดั ทุนส ารองระหว่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย   แนวโนม้ค่าเงิน
ของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบา้นหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกบัสกุลเงินท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบั
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยงัมีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้  ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง 
อินคมั พลสั  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคมั พลสั  ไม่สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดต้ามท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีมีค าส่ังไว ้

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของส่ังซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผูมี้ถ่ินฐาน
อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริการ หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ส่วน 
เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้ง
ในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติตต่อหรือรับขอ้มูลหรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษทัจดัการหรือช าระ/รับช าระ
เงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมิรกา ทั้งน้ีรวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีในประเทศสหรัฐอเมิรกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบคุคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4 

 ผูล้งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ลจ.ธนชาต  
https:// www.thanachartfundeastspring.com 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต 
และเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทนุ 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่  9 ส้ินสุดวันท่ี 1 เมษายน 2565 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง อินคมั พลสั  

อายุโครงการ ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

20 มีนาคม 2556 

2 เมษายน  2556 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน 

1. ประเภทของกองทุน 

- กองทุนรวมตราสารหน้ี 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ีภาครัฐและหรือภาคเอกชน  และหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขาย
ในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้โดยสามารถลงทุน
ไดท้ั้งในประเทศ และต่างประเทศ   โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดงัน้ี  

1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุน  ลงทุน
หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ    

ทั้งน้ี กองทุนอาจมี  Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี ไดใ้นขณะใดขณะหน่ึง หรือช่วงเวลาหน่ึง ๆ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากภาวะ  ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ขั้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซ้ือ-ขายคืน ของผูล้งทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ในช่วงระยะเวลารอการ
ลงทุน หรือทยอยลงทุน  ในช่วง 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  หรือในช่วงท่ีมีค าส่ังซ้ือและหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนมากผิดปกติ  ในกรณีดงักล่าว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ปี โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผดิไป
จากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการเพ่ือให้ Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ภายใตส้ภาพตลาดในช่วงนั้นๆและเพ่ือประโยชน์ของกองทุน 

2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ และหรือตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผูอ้อก
ตราสาร     ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้ าประกนั อยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ทั้งน้ี โดยการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ TRIS หรือ Fitch หรือ
สถาบนัอ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหน้ีท่ีไดรั้บ  การจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ (Non - investment grade) ยกเวน้กรณีท่ีในขณะ ท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนใน ตราสาร
นั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade เพ่ือให้กองทุนสามารถมีไวซ่ึ้งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลด
อตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ 
เห็นชอบ ยกเวน้ หรือ ผอ่นผนั ให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
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3. ในกรณีท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศซ่ึงรวมถึงการลงทุนในหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 
(FX bond) และตราสารหน้ีท่ีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ การสัดส่วนการลงทุนใน
ต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ในกรณีท่ีมีการกระจายการลงทุนบางส่วนไปในต่างประเทศ กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสท์สปริง อินคมั พลสั  อาจลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้ นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ดัการกองทุน
จะพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเขม้แขง็ของประเทศในเชิง
เปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดีพี ดุลการคา้ ดุลบญัชีเดินสะพดั ทุนส ารองระหว่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย แนวโนม้ค่าเงิน
ของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบา้นหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกบัสกุลเงินท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบั
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุน่ จึงอาจยงัมีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

4.กองทุนไม่มีนโยบายลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ก าไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทนุ (Capital Gain) หากผูล้งทนุขาย
คืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เงินก าไรดงักล่าวท่ีผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไดรั้บจากการลงทนุใน
กองทุนรวมจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 
 
Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 

A : จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 75,000 ลา้นบาท  

 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับ 

▪ ผูท่ี้ตอ้งการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือ
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้โดย
สามารถลงทุนไดท้ั้งในประเทศ และต่างประเทศ และผูท่ี้ตอ้งการสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนสูง (สามารถซ้ือ-ขายไดทุ้กวนั
ท าการ) 

▪ บุคคลธรรมดาท่ีตอ้งการการลงทุนท่ีผลตอบแทนไม่เสียภาษี 
▪ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีในระยะเวลาเท่าใดนั้นขึ้นกบัการวางแผนการลงทุนของผูล้งทุนแต่ละราย เช่น วตัถุประสงค์ในการ

ลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุนอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  แผนในการใชเ้งินในอนาคต  และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

 A: ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทนุ คอื 

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี อาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและมีผูถื้อหน่วยลงทนุ
ขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมากและต่อเน่ือง (Panic Redemption) หรือการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้กองทุนเปิด
ทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง อินคมั พลสั   เป็นกองทุนท่ีอาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน) กองทุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนท่ีคุม้ครองเงินตน้และผลตอบแทน และในกรณีท่ีมีการกระจายการลงทุน
บางส่วนไปในต่างประเทศ จะท าให้กองทุนมีความผนัผวนไดม้ากกว่ากองทุนตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีลงทุนในประเทศเท่านั้น แม้
จะมี Portfolio Duration ระยะส้ัน ๆ ใกลเ้คียงกนักบั Portfolio Duration ของกองทุนน้ี 
▪ ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไดเ้ตม็ตามจ านวนเงิน หรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจท าใหผู้ ้
ลงทุนไม่ไดรั้บเงินลงทนุคนืเท่าท่ีคาดหวงั 

 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 
Q: กองทุนรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 1 เดือน เมษายน 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การขายหน่วยลงทุน 

  
      มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี)       1 บาท 

มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป                       1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                                        มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

                                                                             ณ   ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    

หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ ปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษทั
จดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน 
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการซ้ือขายภายในเวลา 15.30 น. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ 
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง                                              1.00 บาทขึ้นไป 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน                                                            มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**                                                                                                             
   ณ วนัส้ินวนัท าการซ้ือขาย 
 
หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี   
  5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของ
บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ  หรือช่องทางอ่ืนใด
ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 

ตอ้งลงทุนขั้นต ่า 1,000 บาท และค านวณเป็นหน่วยลงทุนโดยใชจ้ านวนเงินลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขาย
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตวัอย่าง เช่น ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนจ านวน 5,000 บาท 
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน เท่ากบั 10.2872 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย ณ ปัจจุบนั กองทุนน้ีไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สามารถค านวณเป็นหน่วยลงทุนได ้ดงัน้ี 

= เงินลงทุน หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
= 5,000 / (10.2872 + 0) 
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดรั้บ เท่ากบั 486.0409 หน่วยลงทุน 

 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

 บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี หากมีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนครบ ตามจ านวน
เงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยปิด
ประกาศท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
1. วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน และค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม  

ส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) : 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ 
คู่มือการลงทุน และค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) และสามารถ
ท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก ซ่ึงจะไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบท่ีมีไว ้ณ บริษทัจดัการและท่ีท าการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ  

 
 กรณีท่ีผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเป็นคร้ังแรก บริษทัจดัการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอยา่งถูกตอ้ง 

 
2. วิธีการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดัการ จะตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน พร้อมกบัการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนในคร้ังแรกกบับริษทัจดัการก่อน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอใชบ้ริการกองทุน
รวม” (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน และจะตอ้งลงลายมือช่ือ
ในค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารส าคญัประกอบการขอใชบ้ริการ หรือเอกสารอื่น
ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/
หรือ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อ
หน่วยลงทุน  

 
3. วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

3.1 บริษทัจดัการ  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่ังซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดย 

ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนท่ีบริษทัจดัการ โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุน พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึง
การท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติม
ในอนาคต ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้บริษทัจดัการทางโทรสารได ้ โดยหลงัจากท่ีบริษทัจดัการไดรั้บค าส่ัง
ซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูสั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  บริษทัจดัการจะส่งมอบ
ส าเนาค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่ง
ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร 

 
3.2 ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่ังซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดย 
ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน
สามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ 
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หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการ
ยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทาง
โทรสารได้ โดยหลงัจากท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง
จ านวนจากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร  

 
3.3 ไปรษณีย ์ 
 

(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจ านวนเงินท่ี
ตอ้งการส่ังซ้ือแต่ละคร้ังไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) และตอ้งกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการ  

 
(2)  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนตน้ฉบบัส าหรับการน าส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ โดย  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบบัส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
ดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการหรือบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และผูส่ั้งซ้ือ
ประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแนบเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือ
รับรอง หนังสือมอบอ านาจกระท าการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

 
3.6 Internet  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ ์

เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการ วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
3.7 หกับญัชี  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารในการใชบ้ริการค าส่ังหักบญัชีเงินฝาก สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีให้บริการตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท้าง
อินเทอร์เน็ต บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
4. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
  
 4.1 บริษทัจดัการ  



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัท่ีท าการของบริษทัจดัการ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่ังซ้ือเท่านั้น 
รายละเอียดดงัน้ี 

 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

  
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 

 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
โดยบริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 
 ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้

การจดัการของบริษทัจดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะ
หกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้และผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
เต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 
 ทั้งน้ี ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วย ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ค  าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะ

สมบูรณ์ ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าซ้ือหนวย
ลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว และในกรณีท่ีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต ์ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็ค หรือดราฟต ์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 4.2 ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ท่ี

สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัท่ีท าการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน รายละเอียดดงัน้ี 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

  
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 

 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
โดยบริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้
การจดัการของบริษทัจดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะ
หกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้และผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
เต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

  
ทั้งน้ี ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วย ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ค  าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าซ้ือหนวย
ลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว และในกรณีท่ีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต ์ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็ค หรือดราฟต ์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 4.3 ไปรษณีย ์ 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค าส่ังโอนเงิน หรือดราฟต์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้

ในเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร โดยส่ังจ่ายบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุน  

 
4.4 Internet  



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซด์ของบริษทัจดัการ สามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยใช้
บริการช าระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือค าส่ังหกับญัชีธนาคาร ของธนาคารท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดย
สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ  

 
4.5 หกับญัชี  
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารให้ใช้บริการค าส่ังหักบญัชีเงินฝาก สามารถข าระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนท่ีบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต โดยวิธีส่ังหักบญัชี
เงินฝากได ้โดยธนาคารตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
4.8 ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
 บริษทัจดัการอาจรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทางการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพ่ิมเติมวิธีการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ถึงวิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนั โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
 ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษัท

จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้ น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ี้มีถ่ินฐานในสหรัฐอเมริการบุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของ
บุคคลดงักล่าว และบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนซ่ึงจดัให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ 
ท่ีอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญติัการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 
เง่ือนไขการรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 
กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได ้ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรือนุญาตเป็นอยา่งอื่น 

 
5. การจดัสรรหน่วยลงทุน  
 บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ตามท่ีส่ังซ้ือและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน

แลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจด
ทะเบียนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือ โดยใชห้ลกัการ “ส่ังซ้ือ
ก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการปิดประกาศแจง้ให้ผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบที่บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
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 ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใ้ห้แก่ผูส่ั้งซ้ือ ทั้งน้ี บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

 ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู ้
ส่ังซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี  (ถา้มี) ให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

 
6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
 บริษทัจดัการจะคนืเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ีปรากฏเหตุกรณีการ

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
 บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูส่ั้งซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียน

ให้แก่ ผูส่ั้งซ้ือ ตามท่ีอยูท่ี่ระบุในค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
 
 (1) กรณีท่ีบริษทัยติุโครงการเน่ืองจากหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ปรากฏว่า 
 
 (1.1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือ 
 
 (1.2) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะยุติโครงการ เน่ืองจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถึ้ง 35 ราย แต่มี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดต ่ากว่า 50,000,000 บาท เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

  
 (2) ระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการจดัตั้งและ

จดัการกองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
 บริษทัจดัการจะยติุการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม ตามท่ีผูล้งทุนซ้ือระบุไวใ้น

ค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม ภายใน 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 
 
หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นภายในก าหนดดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาดของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผูล้งทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือ
ส่ังการเป็นอยา่งอ่ืน  
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8. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” (เฉพาะผู ้

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ
หรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลายมือช่ือในค าขอเปิด
บญัชีกองทุนรวม หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซ้ือและ/ หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท า
ธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/ หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีแสดง
มติเม่ือตรวจนับมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  
(ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  

 
(2) กรณีนิติบุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(จ) หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนของ ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึงหากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส า เนา 
จะตอ้งลงนามรับรองโดยผูม้อบอ านาจดว้ย  

(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 
(ช) บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
(ซ) บญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
 

 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมส าเนาเอกสารแสดง
ตนท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่น
ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทาง
โทรสารดว้ย  

 
ส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลังIPO) : 

1. บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ดงัน้ี 
 
ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 15:30 น. เป็นตน้ไป 

  
ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ  ท่ีท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถสรุปยอดค่าซ้ือหน่วยลงทุนและมีหลกัฐานจาก
ธนาคารผูรั้บเงินให้สามารถตรวจสอบไดว่้าเป็นรายการซ้ือท่ีไดรั้บช าระเงินสมบูรณ์ถูกตอ้ง ภายในส้ินวนัท าการขายหน่วย
ลงทุน เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น 
 

3. การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน 
3.1 กรณีบริษทัจดัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายคร้ังแรก 
 ผูล้งทุนขั้นต ่า 1,000 บาท และค านวณเป็นหน่วยลงทนุโดยใชจ้ านวนเงินลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ ณ 

ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทนุ เช่น ผูล้งทนุซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ิน
วนัท าการขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.1000 บาทต่อหน่วย ดงันั้นกรณีท่ีลงทุน 1,000 บาท ผูล้งทนุจะไดรั้บหน่วย
ลงทุนจ านวน 99.0099 หน่วย 

 
1.2 กรณีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ

ขายคร้ังแรก 
 กรณีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 ตวัอยา่ง ผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วย

ลงทุนเท่ากบั 10.1540 บาทต่อหน่วยลงทุน ดงันั้น กรณีท่ีลงทุน 1,000 บาท ผูล้งทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุน
จ านวน 98.4833 หน่วย 

 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
บริษทัจดัการจะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวน หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และคู่มือการลงทุน ไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ โดยผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถ
ขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปหรือหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือการลงทุน ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และค าขอเปิด
บญัชีกองทุนรวมไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนทุกวนัในเวลาท าการ และสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นระหว่างวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุน 

 
 กรณีท่ีผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ือการออมเป็นคร้ังแรก บริษทัจดัการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอยา่งถูกตอ้ง 

 
 ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 

15:30 น.  
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ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามวิธีการต่อไปน้ี 
1. วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 
(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือ 

(ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” และ “ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม” 
(เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอื่น
ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจนพร้อมช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสามารถ
ส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดใ้นวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ 

 
 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลายมือช่ือในใบค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือ

เอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
ซ้ือและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วย
ลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเม่ือ
ตรวจนบัมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
(2) ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประเภท

บุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมใน
อนาคต และผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมใน
นามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ และ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของนิติบุคคลนั้นหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ต่อบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถส่ง
ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ 

 
(3) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ ทั้งน้ี การช าระ
เงินดว้ยเช็คหรือดราฟต์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัท่ีท าการของบริษทัจดัการ
หรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่
บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอื่น  
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วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

 
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการ
อนุญาต 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ี
บริษทัจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
  
ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บริษทัจดัการจะถือว่าผูส่ั้งซ้ือท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการขายหน่วยลงทุนท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นราคาหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้น  

 
(4) ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นธนาคาร หาก 

ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนยงัไม่มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งขอเปิดบัญชีเงินฝากกบัธนาคาร ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะโอนเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน เขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าว 

 
(5) หลงัจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูส่ั้งซ้ือแลว้ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณี
ท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร 

 
(6) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคา
ขายหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหน่วยลงทุน 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนั
ท าการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดเ้ม่ือส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็น
เกณฑ์ในการค านวณบวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคา
ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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2. วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
 

(1) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบุ
เป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งการส่ังซ้ือไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติม
ในอนาคตให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนให้บริษทัจดัการ 
 

(2) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค าส่ังโอนเงิน ค าส่ังหักบญัชีธนาคาร หรือ
ดราฟตห์รือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ ทั้งน้ีการช าระเงินดว้ยเช็คหรือดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอ่ืน โดยส่ังจ่าย
บญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 
(3) ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนจะตอ้งส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนตน้ฉบบัส าหรับการน าส่ง

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบบัส าหรับผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน) ดราฟต ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืน
ใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

 
(4) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ในวนัท าการขายหน่วยลงทุนถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการได้รับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวทางไปรษณีย ์และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขาย
หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดเ้ม่ือส้ินวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้(ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอยา่งอื่น ตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศก าหนดต่อไป 

 
3. วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
 

3.1  วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine) 
 เม่ือบริษทัจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษทัจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและก าหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบติัตาม โดย
บริษทัจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ  และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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3.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซด์ของบริษทัจดัการ สามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยใช้บริการช าระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารท่ีบริษัท
จดัการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ  

 
3.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(Tele-bank) 
 เม่ือบริษทัจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษทัจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใชบ้ริการและก าหนดเวลาในการใชบ้ริการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบติัตาม โดย
บริษทัจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนเร่ิมให้บริการ   

 
4. วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจ า โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) 

 
 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สามารถขอรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า และหนงัสือขอให้หักบญัชีเงินฝาก 

หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการ ก าหนด ไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ 
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัในเวลาท าการ และสามารถขอใชบ้ริการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) ได้ภายใต้เง่ือนไขท่ี บริษัทจัดการและ
ธนาคารผูใ้ห้บริการก าหนด ดงัน้ี 

 
4.1 ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษารายละเอียดและกรอก “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” และ ”หนงัสือขอให้

หกับญัชีเงินฝาก” หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคาร และ/หรือ บริษทัจดัการก าหนด เพื่อเป็นการยินยอม
ให้หักเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า (เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าท่ียงั
ไม่ไดข้อใชบ้ริการหักบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนกบั บริษทัจดัการ และธนาคารผูใ้ห้บริการ) 
ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และย่ืนให้ บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อมส าเนา
สมุดบญัชีเงินฝากท่ีประสงคใ์ห้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากนั้น  

 
 ทั้งน้ี บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการดังกล่าวแก่ผูล้งทุนท่ี “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” หรือ

แบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคารก าหนด ไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารแลว้เท่านั้น  
 
4.2 ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งระบุช่ือกองทุนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า จ านวนเงินท่ีตอ้งการส่ังซ้ือในแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ก าหนดเวลาในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า และข้อมูลอื่นๆ ใน 
“ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี)  
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4.3 บริษทัจดัการจะไม่ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีใชวิ้ธีหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝาก โดยการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ท่ีไม่สามารถน าฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีมี
การหักบญัชีเงินฝาก   และท าให้บญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือดงักล่าวไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในงวดการซ้ือหน่วยลงทุนงวดใด   ทั้งน้ี บริษทัจดัการ จะหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมี
เงินครบตามท่ีระบุไวใ้น “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” เท่านั้น  และหากเงินในบญัชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่
ไม่เพียงพอในการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ในงวด
การซ้ือหน่วยลงทุนงวดใด บริษทัจดัการ จะไม่ด าเนินการหักเงินในบญัชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ   แต่
จะท าการหกับญัชีเงินฝากในงวดถดัไป และจะไม่หกัยอ้นหลงัส าหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ  ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการ มีสิทธิระงบัการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนในงวดการซ้ือหน่วยลงทุนงวดนั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
บอกกล่าวให้ผูข้อใช้บริการทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 2 งวดการซ้ือหน่วยลงทุนติดต่อกนั บริษทัจดัการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ
ตามค าขอน้ีไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ผูข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ 

 
4.4 หากผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งการแกไ้ขการหักบญัชีเงินฝาก ผูส่ั้งซ้ือ

หน่วยลงทุนจะตอ้งยกเลิกการใช ้“ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” ฉบบัเดิม และกรอกรายละเอียดใน “ค าส่ัง
ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” ฉบบัใหม่ หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจดัการก าหนดให้ครบถว้นถูกตอ้งและยื่นให้   
บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการหัก
บญัชี ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนวิธีน้ีแก่ผูล้งทุนท่ี “ หนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝาก ” หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามแบบท่ีธนาคารก าหนด ไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารแลว้เท่านั้น  

 
4.5 ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดรั้บเงินค่าซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุน และ บริษทัจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัสรรหน่วย
ลงทุนได้ โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนหาก บริษทัจดัการ ไดห้ักบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนแลว้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการ 
เป็นกรณีพิเศษ 

 
 ทั้งน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้  าการบนัทึก

รายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัสรรหน่วยลงทุนแลว้  และ
บริษทัจดัการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนัถดัจากวนัส้ินเดือนของ
เดือนมิถุนายน และธนัวาคม 

 
 ทั้งน้ีบริษทัจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(Fund Book) หรือ
รูปแบบอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้ตามรายละเอียดในหัวขอ้ 
“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 
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4.6 ในกรณีท่ีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า ผูส่ั้งซ้ือหน่วย
ลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอื่นใดตามท่ี บริษทัจัดการ 
ก าหนดให้บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยการเลิกใช้บริการ
ดงักล่าวจะมีผลภายใน 30 วนั ภายหลงัจาก บริษทัจดัการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ไดรั้บหนงัสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอื่นใดตามท่ี บริษทัจดัการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 

 
4.7 บริษทัจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตกลงใชบ้ริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงิน

ฝาก ยอมรับเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น “ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

   
ผูล้งทุนสามารถเลือกให้หักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ได้ทุกเดือน ทุก 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธันวาคม) หรือทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) ในวนัท าการใดก็ได ้หรือตามวนัเวลาซ้ือ-ขาย
ท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าววนัใดตรงกบัวนัหยุด บริษทัจดัการจะด าเนินการหกับญัชี
เงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไปโดยระบุใน “ใบค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า” 

 
ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการจะมีการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนั เวลา 
ซ้ือขาย เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุน
โดยรวม บริษทัจดัการ จะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง และ/หรือประกาศทาง website ของบริษทัจดัการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ/
หรือ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 
5. ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษทัจดัการอาจรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทางการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพ่ิมเติมวิธีการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ถึงวิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนั โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้ น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ี้มีถ่ินฐานในสหรัฐอเมริการบุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของ
บุคคลดงักล่าว และบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนซ่ึงจดัให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ 
ท่ีอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญติัการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 
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6. เง่ือนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทุน 
 

(1) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดราฟต์ ทั้งน้ีเช็คหรือดราฟต์
ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท่ีส่ังซ้ือ ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาต
เป็นอยา่งอื่น 

 
(2) ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนด้วยเงิน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ

ยอมรับ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษทัจดัการอาจด าเนินการให้มีการหักกลบกนัก็ได ้ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือท่ีได้
ท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 
(3) หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าส่ังหักบญัชี
ธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ไดรั้บเงินโอน หรือไดรั้บเงินจากการน าฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเขา้บญัชีซ้ือหน่วยลงทุนหรือบญัชีเงินฝากของกองทุนน้ีอนัเกิด
จากการหักกลบของบริษทัจดัการ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับและไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนทั้งจ านวนแลว้ 

 
(4) ในกรณีท่ีการช าระเงินดว้ยค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร

ของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน
นั้น และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ 

 
(5) บริษทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางท่ี

บริษทัจดัการก าหนด ตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ในวนัและเวลา
ท าการขายหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ิน
การค านวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดเ้ม่ือส้ินวนัท าการขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณบวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

(6) บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และได้
ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจดัสรร
ไดแ้ก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่
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มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน หรือโดยน าเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผู ้
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูส่ั้งซ้ือไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการหรือโดยให้ผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนั้น 

 
(7) การเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะด าเนินการภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุน ของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือให้
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอื่น 
 
ทั้งน้ี บริษทัจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนจากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) 
หรือรูปแบบอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้ตามรายละเอียด
ในหวัขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 

 
(8) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามท่ีบริษทั

จดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
ก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว และ/
หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ 
สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นหลกั 
 

(9) การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูล้งทุนตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทุน
เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออม จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถื้อ
หน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีและจะตอ้งช าระคืนเงินภาษีท่ีไดรั้บลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 
 
อยา่งไรก็ดี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการใหสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี
แก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพ่ือการออมเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ และแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
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(10) บริษทัจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการส่ังซ้ือดงักล่าวจะมีผลให้ผูล้งทุน
รายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวขอ้การ
ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และตามหัวขอ้ “การหยุด
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน”  
 

(11) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชดัเจน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร ให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนยืนยนัขอ้มูล และบริษทัจดัการไม่
สามารถให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ 
 

(12) กรณีผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าส่ังซ้ือทางโทรสารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดม้อบหมายและ
ให้ความเห็นชอบให้บริษทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลท่ีไดรั้บทางโทรสาร ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดท้  าการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนและไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

(13) บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทน โดยบริษทัจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง และ/
หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ/หรือ ณ 
สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นหลกั  
 

(14) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีไม่มีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนต้องการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงพอต่อการลงทุนทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
(15) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือ

ส่ังสับเปล่ียน ท่ีไม่ไดมี้สัญชาติไทย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ  
 
(16) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือ

ส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจัดการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมี
ความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
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บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพ่ิม วนัและเวลาท าการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะติด
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ และ/หรือท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ/หรือ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

 
7. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

 ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” 
(เฉพาะผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ลงลายมือช่ือในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมใน
อนาคต โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการซ้ือและ/ หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และ/ หรือเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือช่ือของผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนบัมติส าหรับการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
 
(1)  กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  
(ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง หรือ  

 
(2)  กรณีนิติบุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความ

ถูกตอ้ง  
(จ) หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนา

บตัรประชาชนของ ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ อน่ึงหากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็น
ฉบบัส าเนา จะตอ้งลงนามรับรองโดย  ผูม้อบอ านาจดว้ย  

(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 
(ช) บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
(ซ) บญัชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

  
 ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมส าเนาเอกสาร

แสดงตนท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนทางโทรสารดว้ย  
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การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ดงัน้ี 
 
ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 15:30 น. เป็นตน้ไป 
 
ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทัจดัการจะติด 
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการใน 
ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ 
 
(ผู ้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด โทรศัพท ์ 
0-2126-8399 และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามรายช่ือและการติดต่อดา้นล่าง) 
 
สถานที่ติดต่อซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน : 

ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถติดต่อดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอินเทอร์เน็ต ไดท่ี้ 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

ท่ีอยู ่ห้อง 902 – 908  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 02-055-5801 
• E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com  Website :https://www.thanachartfundeastspring.com 
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-292-4352 
• หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง 
 วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร  เช็ค หรือดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

 “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 
 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

 
 โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 

 

mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com
https://www.thanachartfundeastspring.co/
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การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัในเวลาท าการ 

(ผูส้นใจลงทนุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท ์ 
0-2126-8399 และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ   

 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว   

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการท่ีตั้ งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว   

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
 

- บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมี 
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

- บริษทัจดัการอาจหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1)   บริษทัจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ 
   เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
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(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

      
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  

 

ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดับวนัท่ีส่งค าส่ังขายคืน
ก่อนหลงั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว  

1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน
รวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
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(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ีก่อนการเปิดรับ
ค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยุดค านวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
4. บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ ้มครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุดรับค า
ส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้
ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ 
ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 
ส าหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อก
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุด
รับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนั
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) นั้น บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบับน้ี และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษทั
จดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
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รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 

▪   การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง 
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใชใ้นการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือ
ภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของ
กองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ  ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายใน

การซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทนุรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณทท่ีสะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั (threshold) 
ท่ีก าหนดไว ้

 
• กองทุนรวมท่ัวไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ี เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือ
ขายทรัพยสิ์นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 

- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสูงสุด
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี
เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
▪ การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์
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อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช ้Redemption Gate จะตอ้ง
ไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดใน gate period  

 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ
กองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณ
จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
 
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงั
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ
ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนั
ท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
 
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
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ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษทัจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุน
จะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้
หวัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 

▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
โดยบริษทัจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล  

 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการ  สามารถขอรับ
หนงัสือ  ช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) ไดท่ี้ ท่ีท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือช่องทาง
อ่ืนท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจดัการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ
ก าหนด(ถา้มี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอนไวด้งัน้ี 

       ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
สรุปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
▪ ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนท่ีส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสาร

หลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
▪ ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  
▪ ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้อนและ

ผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ลงทุนทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด 

 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี 
หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มกบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว  

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย   

   ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา  
   ในการด าเนินการ ดงักล่าว  

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4   
 

3. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้น
ภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้ง
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวนั
ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายในวนัท าการถดัไป  จากหนงัสือพิมพข์่าวหุ้น (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ประกาศล่วงหนา้) และสามารถติดตามไดท้าง Website ของบริษทัจดัการ 
https://www.thanachartfundeastspring.com หรือทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั หมายเลข 0-2126-8399  

 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้พยีงอย่างเดียวอย่างไร 

A:  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการ และบริษทัประกนัชีวิตก าหนด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บกรมธรรม์จากบริษทัประกนัชีวิตโดยบริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เน่ืองจากบริษทัประกนัชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทัประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือ
ท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดรั้บจากบริษทัจดัการโดยตรง 
เป็นตน้ 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A :  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน โดย ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั
จดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง หรือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทัจดัการหรือ
นายทะเบียน 
อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศการเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 
ขอ้จ ากดัสิทธิออกเสียง 
• ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษทั

จดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว
มีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู ่
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Q: ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้
สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดยผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธี
เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

ผูล้งทุนสามารถ ติดต่อท่ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2126-8399 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีเ้พยีงอย่างเดียวอย่างไร 

A:  ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ีเพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการ และบริษทัประกนัชีวิตก าหนด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษทัประกนัชีวิตโดยบริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เน่ืองจากบริษทัประกนัชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทัประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผย
ช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดรั้บจากบริษทัจดัการ
โดยตรง เป็นตน้ 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

A: ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

ลักษณะกิจการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจ ากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมช่ือบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ออมสินจ ากัด 
(บลจ.ออมสิน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท เป็นหน่ึงในเจ็ด
บริษทัแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงัต่อมาไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลปัจจุบนัด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทุนรวมกองทุนส่วน
บุคคลและกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมธนชาติจ ากดัเม่ือวนัท่ี  7 เมษายน 2542 และเป็นบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาติจ ากัดเม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันบริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาตจ ากดัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 

 
ทุนจดทะเบียน  

จ านวน  100,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็น   10,000,000     หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
เรียกช าระแลว้ 100,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 

 
ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้น โดยถือหุ้นในบริษทัจดัการคิดเป็นร้อยละดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทั พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  ร้อยละ 50.09999 
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต ร้อยละ 49.9 
3.   พรูเด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ ร้อยละ     0.00001 

 
คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้

1.  คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์  ประธานกรรมการ 
2. คุณอดิศร  เสริมชยัวงศ ์  กรรมการ 
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มวัรีช ไมเยอร์ กรรมการ 
4. คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล  กรรมการ 
5. คุณศรัณย ์ ภู่พฒัน์   กรรมการ 

 

จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 99 กองทุน (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  จ านวน  149,082,760,735.66  บาท (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 
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รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทุน ไดแ้ก่ 

1. คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกุล  กรรมการ 
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา  กรรมการ 
4. คุณวิภาสิริ เกษมศุข กรรมการ 
5. คุณพชัราภา  มหทัธนกุล               กรรมการ 

 

Q :รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมท้ังหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล 

 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 

- CISA 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน

ชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุน 2  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุน 1  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการ (วานิชธนกิจ)  IFCT                 
- เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือบล. ภทัรธนกิจ จ ากดั 

(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส          
ฝ่ายบริหารกองทุน 
(กลุ่มตราสารหน้ี) 

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 

 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธนชาต 
- รักษาการผูจ้ดัการกองทนุส่วนบคุคล

อาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุนธนาคารกรุงเทพจ ากดั

(มหาชน) 
- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทนุอาวุโส

บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส          
ฝ่ายบริหารกองทุน 
(กลุ่มตราสารหน้ี) 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 

 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. 
Louis University, USA  

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน

ชาต 
- เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- หวัหนา้ส่วนศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ี

ไทย 
- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส         
ฝ่ายบริหารกองทุน 
(กลุ่มตราสารหน้ี) 
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ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ผูช่้วยผูช้  านาญการธนาคารกรุงเทพ

จ ากดั(มหาชน) 
 

 

Q :รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า รายช่ือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

A :ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2299-1558 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2271-8852 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1383 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2670-8649 

5 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 0-2305-9000 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 0-2695-5555 

7 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8954 

8 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778 

9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

10 ธนาคารออมสิน  0-2299-8170 

11 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 

12 บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 0-2763-7525 

13 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 

14 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั   0-2680-5061 

15 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 084-903-2703 

16 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2273-2189 

17 บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2648-1718 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8000 

19 บริษทั หลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่า จ ากดั 0-2026-5100 กด 1 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง 
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รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดัโทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5282 
 
รายช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์ 0-296-4763-90 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ธนาคารทหารไทย  
ธนชาต หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ www.thanachartfundeastspring.com 

 
ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงในการลงทนุในกองทนุน้ีจึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 

1.    ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ได้แก่ โอกาสท่ีราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ทั้งน้ี บริษทัจดัการมีแนวทางในการบริหารความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ีย โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีมีผลกระทบ เช่น แนวโนม้เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลงั 
สภาพคล่องในระบบ  เป็นตน้ เพ่ือคาดการณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย  และใชป้ระกอบการการตดัสินใจลงทุนในตรา
สาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ไว ้ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงจากความผนัผวน ของราคา ตราสาร (Market Risk) ซ่ึงโดย
หลกัการคือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณา
จากปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตรา
สารดงักล่าว รวมทั้งการก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

2.    ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ย และ/หรือคืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk/     Business 
Risk) ไดแ้ก่ โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือความเส่ียง  ท่ี
เกิดขึ้นเน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัเอง โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนั้น อาจประกอบด้วย 
ประเภทของบริษทั ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุนและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็นตน้ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการ จะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัท่ีมีผลกระทบ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจยัพ้ืนฐานของตราสาร เพ่ือให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารท่ี
กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี 
วิธีการและความถ่ีในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษทัจดัการจะคดัเลือกตรา
สารท่ีลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

3.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ไดแ้ก่ โอกาสท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือหรือขายตราสารท่ีถือ
ครองอยูใ่นราคา จ านวน และระยะเวลา ท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ีกองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของ

http://www.thanachartfundeastspring.com/


  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการกระจายการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ  กองทุนจะมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ดังนี ้ 

4.   ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงของกองทุน คือการท่ีผูล้งทุนอาจจะพลาด
โอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ี การ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงของกองทุนไดท้ั้งหมด 

5.    ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk) ซ่ึงจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในตรา
สารในสกุลเงินต่างประเทศ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทกบัสกุลเงินของ
ประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจาก
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลทอ้งถ่ินของประเทศท่ีไปลงทุน ทั้งน้ีแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว กองทุนอาจพิจารณา
ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยจะใชก้ารวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและ
การเงินมหภาคเพ่ือคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี กองทุนอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
บาทตลอดเวลา หรืออาจพิจารณาใชวิ้ธีการบริหารความเส่ียงแบบอื่น ๆ เช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในทรัพยสิ์นในหลายสกุล
เงินในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซ่ึงเงินตราต่างประเทศสกุล     ต่าง ๆ อาจจะมีการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นกลไก
กระจายความเส่ียงไดใ้นระดบัหน่ึง 

ทั้งน้ี หากกองทุนมีการกระจายการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเตม็จ านวนส าหรับ
มูลค่าตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

6. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ  ตลาดการเงิน  
อตัราดอกเบ้ีย และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็นตน้ 
การลงทุนของกองทุนในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความเส่ียงของการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทัว่ไปความเส่ียง
ในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยูใ่นช่วงก าลงัพฒันา (Developing 
Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเส่ียงท่ีกล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัทรัพยท่ี์
กองทุนลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการลงทนุหรือการเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิกลบัคืนสู่ประเทศ
นั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดจากโอกาส
ท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า ความเส่ียง
จากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจ ากดัในขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดบัความ
เคร่งครัดท่ีต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน ความต้ืนและความจ ากดัในจ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้กองทุนไม่สามารถขายตรา
สารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาท่ีตอ้งการ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความจ ากดัในกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบั
ตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการ
บังคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน  ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัท่ีมีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจยัพ้ืนฐานของตราสาร เพ่ือให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารท่ีกองทุนจะ
พิจารณาลงทุน 
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7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุน 
8. ความเส่ียงจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น ความเส่ียงทางกฎหมายท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศท่ี
กฎหมายไม่มีความชดัเจน หรือมีการเปล่ียนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยท่ีมีประสิทธิภาพ   ความเส่ียงจากการ
ก่อการร้าย (terrorist actions) ความเส่ียงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและ
สภาพคล่องของตลาดนั้น ๆ   ความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล (regulators) หน่วยงานก ากบัดูแลตนเอง (self-regulatory 
organizations) หรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีลงทุน บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีท่ีตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
มาตรการท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีบงัคบัใชใ้นอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้
9. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ กรณีท่ีกองทุนอาจไม่สามารถน าเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศหน่ึง ๆ กลบัมาในประเทศได ้
หรือมีข้อจ ากัดในการน าเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้ น ๆ ในการ
ด าเนินการ เป็นตน้ 

 
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบั
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS 

3.1 หน่วย CIS ในประเทศ 

 

ไม่เกิน 20%  

 3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือก ใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  
5.3  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.4  เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเท่า  

(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี  

6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

(กรณี เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู ้มีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 

6.1.3  เป็นตราสารท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สาร 

นั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) 

6.1.4  เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 

6.2 ตราสาร Basel III ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.3 หน่วย property ดงัน้ี 

6.3.1  หน่วย property ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET) 

6.3.2  หน่วย property ท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขาย
ตาม 6.3.1 

6.4  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade(
กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

       6.4.1 reverse repo 

6.4.2 OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

7 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนใน Derivatives on organized exchange ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั Single entity limit ของคู่สัญญา 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ
การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  

    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนใน Derivatives on organized exchange ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั Group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บริษทัเงินทุน 

1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่การ
ด าเนินงานของกองทุน และทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ใน
รอบปีบญัชี (หรือในรอบอายกุองทุน
ส าหรับกองทุนท่ีมีอายโุครงการนอ้ยกว่า 
1 ปี)  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนท่ีอายุ
โครงการ หรืออายสัุญญาคงเหลือนอ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ
กองทุนท่ีมีอายทุั้งโครงการหรืออายทุั้ง
สัญญามากกว่าหรือเท่ากบั   1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากคงเหลือเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 หน่วย CIS 

5.1 หน่วย CIS ในประเทศ 
 
ไม่เกิน 20%  

5.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
6 ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

 6.1 ตราสารหน้ี ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่
ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

6.2 ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือเถือท่ีตวัตราสารและผูอ้อกตราสารท่ีต ่า
กว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade/ unrated) ท่ีอยูใ่น
ระบบ organized market หรือไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ  organized market หรือ
เทียบเท่า 

ทุกประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15% 
 

7 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
(Hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

8 ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
8.1 ตราสาร Basel III 
8.2 Derivatives ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 8.1  

รวมกนัไม่เกิน 20%  

 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่
รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสาร
หน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

    

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินรวม (total liability) ของผูอ้อกรายนั้น 
(ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ: มูลค่าหน้ีสินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวมรายการเจา้หน้ี
การคา้ รายไดรั้บล่วงหนา้ ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย และหน้ีสินของเจา้หน้ีท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบับริษทั เช่น เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี 

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน   2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

3 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property 
ท่ีออกหน่วยนั้ น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วย ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อน
ระยะเวลาถือครองท่ีก าหนด
โครงการ (exit fee) 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียน 
ก าหนดตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ 

ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 
 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน  1.070% 0.321% 0.321% 0.214% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน 

ไม่เกิน 0.134% 0.134% 0.134% 0.108% 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.375% 0.021% 0.021% 0.021% 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ   ไม่เกิน 0.535% 0.005% 0.005% 0.014% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

    ไม่เกิน 2.140% 0.481% 0.481% 0.357% 

 

หมายเหตุ : - ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
                  - ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

- รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) 
- ค่าใชจ้่ายดงักล่าว ไม่รวม  ค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหน้ี 
 
 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 
 
 

  2562 2563 2564 
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading cost)* - - - 

 
หมายเหตุ  *ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

    ** รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
 
 

  2562 2563 2564 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 1.30 1.94 1.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



6,832,496.17 20.87 6,832,496.53

6,828,490.35 20.86 6,828,490.35

02/12/2564 2,046,041.85 6.25 2,046,041.85

10/06/2564 903,453.88 2.76 903,453.88

24/06/2564 899,488.65 2.75 899,488.65

06/01/2565 498,475.89 1.52 498,475.89

02/09/2564 493,206.40 1.51 493,206.40

04/11/2564 491,879.32 1.50 491,879.32

07/10/2564 349,379.16 1.07 349,379.16

01/07/2564 299,800.41 0.92 299,800.41

29/04/2564 197,963.39 0.60 197,963.39

08/07/2564 157,886.71 0.48 157,886.71

16/04/2564 151,985.43 0.46 151,985.43

22/04/2564 99,986.30 0.31 99,986.30

08/04/2564 49,998.09 0.15 49,998.09

22/04/2564 49,993.15 0.15 49,993.15

04/06/2564 49,972.64 0.15 49,972.64

22/04/2564 43,993.97 0.13 43,993.97

13/05/2564 19,994.39 0.06 19,994.39

04/06/2564 14,993.53 0.05 14,993.53

13/05/2564 9,997.19 0.03 9,997.19

4,005.82 0.01 4,006.17

0.65 28/09/2566 4,005.82 0.01 4,006.17

66,143.17 0.20 66,805.64

66,143.17 0.20 66,805.64

3,691,053.36 11.28 3,691,053.36

3,691,053.36 11.28 3,691,053.36

07/07/2564 1,498,684.42 4.58 1,498,684.42

09/06/2564 1,219,274.64 3.72 1,219,274.64

04/08/2564 610,257.03 1.86 610,257.03

12/05/2564 259,912.52 0.79 259,912.52

23/06/2564 102,924.75 0.31 102,924.75

10,027,045.45 30.63 10,062,490.19

508,935.01 1.55 513,598.50
2.91 A+ 30/05/2566 250,442.40 0.77 252,844.94

2.30 A- 25/05/2564 120,267.77 0.37 121,235.66

3.34 A+ 30/05/2568 98,264.14 0.30 99,333.40

2.95 A- 21/07/2565 39,960.70 0.12 40,184.50

613,517.15 1.87 615,514.10

2.22 AAA* AAA(tha) BBB+* Baa1* 12/07/2564 380,563.83 1.16 382,406.49

2.37 AAA* AAA(tha) BBB+* Baa1* 04/04/2565 203,541.67 0.62 203,515.70

1.72 AAA* AAA(tha) BBB+* Baa1* 22/11/2564 29,411.65 0.09 29,591.91

140,145.02 0.43 140,480.83

3.82 A 08/07/2569 79,460.94 0.24 79,412.59CK267A บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 77,000.00 0.24

BAY21NA ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 29,200.00 0.09

วสัดุก่อสร้าง 0.43

BAY217A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 378,700.00 1.17

BAY224A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 200,000.00 0.63

BTG227A บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 39,000.00 0.12

ธนาคาร 1.89

BTG215A บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 120,000.00 0.37

CPFTH255A บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 95,000.00 0.31

ธุรกิจการเกษตร 1.58
CPFTH235A บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 245,000.00 0.78

TB21623A ตัว๋เงินคลงั 103,000.00 0.32

หุ้นกู้ 30.94

TB21804A ตัว๋เงินคลงั 611,000.00 1.87

TB21512A ตัว๋เงินคลงั 260,000.00 0.80

TB21707A ตัว๋เงินคลงั 1,500,000.00 4.60

TB21609A ตัว๋เงินคลงั 1,220,000.00 3.75

66,805.64 0.21
ตัว๋เงินคลัง 11.34

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 11.34

Baa1* 29/04/2565 65,000.00 66,143.17 0.20

พันธบัตรรัฐวสิาหกิจ 0.21

อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี 0.21

GHB224A ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.40 F1+(tha)*

อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี 0.01

BOT239A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,000.00 0.01

CB21604A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 15,000.00 0.05

CB21513A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 10,000.00 0.03

CB21422A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 44,000.00 0.14

CB21513B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 20,000.00 0.06

CB21422C พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000.00 0.15

CB21604B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000.00 0.15

CB21422B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 100,000.00 0.31

CB21408B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000.00 0.15

CB21708A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 158,000.00 0.49

CB21416A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 152,000.00 0.47

CB21701A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 300,000.00 0.92

CB21429A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 198,000.00 0.61

CB21N04A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 493,000.00 1.51

CB21O07A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 350,000.00 1.07

CB22106A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 500,000.00 1.53

CB21902A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 494,000.00 1.52

CB21610A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 904,000.00 2.78

CB21624A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 900,000.00 2.76

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 20.96

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 20.95

CB21D02A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,051,000.00 6.25
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2.46 A 28/06/2565 60,684.07 0.19 61,068.24

1,177,859.47 3.60 1,178,444.48

AA-* 14/11/2565 592,422.02 1.81 592,422.02

AA-* 12/01/2567 194,452.84 0.59 194,452.84

AA-* 12/10/2566 173,568.54 0.53 173,568.54

2.86 A+ A* 18/01/2565 101,401.81 0.31 101,981.65

AA-* 03/03/2566 100,894.87 0.31 100,894.87

1.40 A+ 24/03/2566 15,119.38 0.05 15,124.56

510,771.08 1.56 513,414.60

3.11 A- 15/08/2567 117,864.05 0.36 118,314.78

2.61 A- 11/07/2565 90,899.08 0.28 91,420.36

1.32 AAA BBB+* Baa1* 04/11/2566 85,859.43 0.26 86,317.45

2.28 A- 21/12/2565 80,037.78 0.24 80,237.67

4.81 A- 11/04/2564 60,057.81 0.18 60,793.15

3.18 A 07/03/2565 37,879.67 0.12 37,964.61

2.56 A- 18/06/2564 18,060.87 0.06 18,193.43

2.41 A- 15/08/2565 20,112.40 0.06 20,173.15

4,750,234.92 14.51 4,761,216.46

1.15 A* 20/07/2564 460,246.87 1.41 462,536.79

AAA(tha) 26/02/2566 445,158.39 1.36 445,158.39

AAA(tha) 04/02/2566 443,571.28 1.36 443,571.28

AAA(tha) 26/02/2566 393,945.48 1.20 393,945.48

AAA(tha) 04/05/2565 367,420.03 1.12 367,420.03

1.15 A* 27/07/2564 350,187.78 1.07 351,886.00

0.00 A+ 19/01/2567 288,475.99 0.88 288,475.99

AAA(tha) 26/08/2565 221,850.86 0.68 221,850.86

1.19 AAA 26/04/2566 189,753.93 0.58 190,532.36

AAA(tha) 26/08/2565 158,464.90 0.48 158,464.90

2.46 A- 14/12/2564 145,819.02 0.45 146,992.49

AAA(tha) 04/05/2565 139,023.80 0.42 139,023.80

1.93 A+ 15/09/2565 119,437.30 0.36 119,549.61

1.79 A-* AA(tha) 24/01/2567 100,041.64 0.31 100,375.12

2.68 A- 24/07/2564 100,348.97 0.31 100,848.26

2.46 A-* AA(tha) 28/01/2565 86,314.66 0.26 86,675.57

2.30 AAA 22/07/2564 80,442.77 0.25 80,498.22

2.61 AAA(tha) 26/05/2564 75,246.59 0.23 75,927.69

2.54 A+ 22/07/2564 62,388.20 0.19 62,690.22

1.08 AAA 18/02/2567 55,221.40 0.17 55,291.38

1.53 AA+ 06/02/2565 55,188.07 0.17 55,314.87

HLTC242A บริษทั ฮอนดา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 55,000.00 0.17

AYCAL222A บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั 
(มหาชน)

55,000.00 0.17

ICBCTL215A บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 75,000.00 0.23

KTC217A บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 62,000.00 0.19

EB221A บริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน) 85,000.00 0.27

TLT217A บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 80,000.00 0.25

EB241A บริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน) 100,000.00 0.31

TIDLOR217A บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั 100,000.00 0.31

ICBCTL225B บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 140,000.00 0.43

KTC229A บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 118,000.00 0.37

ICBCTL228A บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 160,000.00 0.49

TIDLOR21DA บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 145,000.00 0.45

ICBCTL228A บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 224,000.00 0.68

TLT234A บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 188,000.00 0.59

KKP21727A ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 350,000.00 1.08

KTC241A บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 300,000.00 0.89

ICBCTL232B บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 400,000.00 1.21

ICBCTL225B บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 370,000.00 1.13

ICBCTL232B บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 452,000.00 1.37

ICBCTL232A บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 450,000.00 1.36

เงินทุนและหลักทรัพย์ 14.63

KKP21720A ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 460,000.00 1.42

CKP216A บริษทั ซีเคพาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 18,000.00 0.06

EA228A บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 20,000.00 0.06

BCP214A บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 60,000.00 0.19

NNPC223A บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 37,500.00 0.12

RATCH23NA บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 85,000.00 0.27

WHAUP22DA บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ 
จ  ากดั (มหาชน)

80,000.00 0.25

EA248A บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 115,000.00 0.36

EA227A บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 90,000.00 0.28

BJC233B บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 15,000.00 0.05

พลังงานและสาธารณูปโภค 1.59

CPALL221A บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 100,000.00 0.31

HMPRO233A บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 102,400.00 0.31

HMPRO241A บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 200,000.00 0.60

HMPRO23OA บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 178,000.00 0.53

พาณชิย์ 3.62

HMPRO22NA บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 600,000.00 1.82

CK226A บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 60,000.00 0.19
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ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

2.45 A- 18/07/2565 55,308.60 0.17 55,581.79

2.61 AAA 31/10/2567 52,088.92 0.16 52,635.95
2.24 A-* AA(tha) 22/07/2565 52,635.76 0.16 52,846.38

2.86 A+ 30/11/2564 51,276.31 0.16 51,763.98

2.23 A+ 15/09/2566 49,085.81 0.15 49,138.60

2.02 AAA 30/11/2564 40,380.70 0.12 40,719.39

2.80 A- 24/01/2565 40,285.10 0.12 40,493.76

1.77 AAA(tha) 25/11/2564 30,229.70 0.09 30,415.91

1.27 AAA 27/03/2565 20,125.94 0.06 20,149.60

2.27 A-(tha) 15/11/2565 20,270.14 0.06 20,441.78

974,672.14 2.98 975,734.46

3.20 AA Baa3* 22/03/2566 335,567.43 1.03 335,836.93

3.11 A+ 12/04/2567 227,831.37 0.70 227,643.92

2.76 AA AA(tha) Baa3* 22/03/2566 181,247.84 0.55 181,393.40

3.60 A 29/03/2567 84,184.95 0.26 84,218.49

4.28 A+ 29/07/2568 54,025.97 0.17 54,395.34

1.75 A+ 22/01/2566 35,351.11 0.11 35,468.58

2.99 A+ 22/01/2569 35,862.89 0.11 36,063.59

3.05 A+ 24/01/2568 20,600.57 0.06 20,714.22

962,904.73 2.94 972,274.16

3.17 A-* 17/05/2566 245,731.87 0.75 248,566.63

2.80 A-* 09/05/2564 200,427.65 0.61 202,636.96

2.62 A+ 26/04/2565 122,661.64 0.37 124,026.00

2.77 A- 21/07/2567 106,465.50 0.33 107,031.26

2.85 A- 08/05/2565 76,106.59 0.23 76,955.73

2.49 AA 02/05/2565 50,934.79 0.16 51,449.85

1.98 A+ 07/05/2564 50,071.24 0.15 50,464.53

AA 02/02/2567 48,591.19 0.15 48,591.19

2.78 AA 02/05/2566 41,575.85 0.13 42,035.88

2.30 A+ 12/05/2565 20,338.43 0.06 20,516.13

355,634.77 1.09 359,319.24

3.15 A 24/05/2567 175,569.76 0.54 177,462.35

2.05 A- 05/04/2564 165,022.42 0.50 166,681.24

2.51 A 24/05/2564 15,042.59 0.05 15,175.66

BEM214A บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)

165,000.00 0.51

BTSG215A บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 15,000.00 0.05

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 1.11

BTSG245A บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 170,000.00 0.55

CPN235A บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 40,000.00 0.13

LH225A บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 20,000.00 0.06

LH215A บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 50,000.00 0.16

CPN242A บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 50,000.00 0.15

QH225A บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 75,000.00 0.24

CPN225A บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 50,000.00 0.16

LH224A บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 120,300.00 0.38

AP247A บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 105,000.00 0.33

AP235A บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 240,000.00 0.76

FPT215A บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)

200,000.00 0.62

CPF251A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 20,000.00 0.06

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.99

CPF231A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 35,000.00 0.11

CPF261A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 35,000.00 0.11

MINT243B บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน)

85,000.00 0.26

CPF257A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 50,000.00 0.17

CPF244A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 220,000.00 0.70

TBEV233A บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 175,000.00 0.56

อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.00

TBEV233A บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 324,000.00 1.03

TLT223A บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 20,000.00 0.06

AEON22NA บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน)

20,000.00 0.06

TIDLOR221A บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 40,000.00 0.12

ICBCTL21NA บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 30,000.00 0.09

KTC239A บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 48,000.00 0.15

TLT21NA บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 40,000.00 0.13

EB227A บริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน) 52,000.00 0.16

KTC21NA บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 50,600.00 0.16

BAM227A บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 55,000.00 0.17

TLT24OA บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 50,000.00 0.16



มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อสีท์สปริง อนิคัม พลสั

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 1 เมษายน 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

32,371.15 0.10 32,493.36

2.63 A 08/08/2566 32,371.15 0.10 32,493.36

4,135,133.53 12.63 4,135,133.53

2,342,749.91 7.16 2,342,749.91

A+* 15/07/2564 946,303.00 2.89 946,303.00

A+* 18/05/2564 799,525.99 2.44 799,525.99

A+* 13/08/2564 596,920.92 1.82 596,920.92

297,914.09 0.91 297,914.09

A+* 31/08/2564 297,914.09 0.91 297,914.09

1,494,469.53 4.57 1,494,469.53

BBB+* 01/06/2564 697,594.26 2.13 697,594.26

BBB+* 10/06/2564 398,396.45 1.22 398,396.45

A-* 05/08/2564 398,478.82 1.22 398,478.82

7,044,389.20 21.52 7,050,007.92

7,044,389.20 21.52 7,050,007.92

A+* A* Aa3* 06/07/2564 1,029,506.80 3.14 1,029,626.91

A* BBB+* A3* 24/08/2564 939,000.00 2.87 940,233.74

A+* A* Aa3* 08/07/2564 808,898.20 2.47 808,993.69

A+* A* Aa3* 15/07/2564 808,898.20 2.47 808,986.95

A* A* A1* 13/05/2564 735,362.00 2.25 735,678.82

A* A* A1* 18/05/2564 735,362.00 2.25 735,678.82

A* A* A1* 27/05/2564 626,000.00 1.91 628,309.94

A* BBB+* A3* 19/08/2564 626,000.00 1.91 626,822.49

A* A* A1* 22/04/2564 514,753.40 1.57 515,054.53

A* A* A1* 20/07/2564 220,608.60 0.67 220,622.02

939,000.00 2.87 977,570.95

37,177.75

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 36,643.54

AAA* 534.21

939,000.00 2.87 940,233.74

A+* A3* 17/08/2564 939,000.00 2.87 940,233.74

159.46

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

A* 157.46

(148,288.92)

(148,288.92)

(115,630.61)

8,837.80
(124,468.41)

รวมทั้งส้ิน 32,735,260.88 100.00 32,551,638.59

สินทรัพย์อ่ืน 0.03
หนีสิ้นอ่ืน (0.39)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.46)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.46)

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.36)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 2.00 0.00

TISCOB - C/A ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 157.40 0.00

KCBUSD21 Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) Q.S.C. 30,000.00 2.89

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 520.74 0.00

ประเภทจ่ายคืนเม่ือครบก าหนด 2.89

ประเภทออมทรัพย์ 0.11

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 36,606.25 0.11

BOCEU108 BANK OF CHINA LIMITED 6,000.00 0.68

เงินฝากธนาคาร 3.00

CBQUSD16 The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 20,000.00 1.93

BOCEU105 BANK OF CHINA LIMITED 14,000.00 1.58

BOCEU107 BANK OF CHINA LIMITED 20,000.00 2.26

BOCUS224 BANK OF CHINA LIMITED 20,000.00 1.93

QNBEUR27 Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 22,000.00 2.49

BOCEU106 BANK OF CHINA LIMITED 20,000.00 2.26

CBQUSD15 The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 30,000.00 2.89

QNBEUR25 Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 22,000.00 2.49

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 21.67

เงินฝากธนาคาร 21.67

QNBEUR26 Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 28,000.00 3.16

ASK21610B บริษทั เอเซียเสริมกิจสีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 400,000.00 1.22

THANI21805A บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 400,000.00 1.22

เงินทุนและหลักทรัพย์ 4.58

ASK21601A บริษทั เอเซียเสริมกิจสีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 700,000.00 2.14

พลังงานและสาธารณูปโภค 0.92

BANPU21831A บริษทั บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน) 300,000.00 0.92

MPSC21518A บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 800,000.00 2.46

CPFTH21813A บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 600,000.00 1.83

ตัว๋แลกเงิน/ตัว๋สัญญาใช้เงิน 12.70

ธุรกิจการเกษตร 7.20

CPFTH21715A บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 950,000.00 2.91

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 0.10

FTREIT238A ทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี

32,000.00 0.10



     รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงไทย AA+* BBB* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง 4,981,338.37  0.02%  4,981,338.37  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงไทย AA+* BBB* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (12,517,635.03)  (0.04%)  (12,517,635.03)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) AA-* Baa2* ปัองกนัความเส่ียง (18,120,894.73)  (0.06%)  (18,120,894.73)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารเกียรตินาคิน A-* ปัองกนัความเส่ียง (19,950,031.82)  (0.06%)  (19,950,031.82)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง 2,216,656.28  0.01%  2,216,656.28  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) AA-* Baa2* ปัองกนัความเส่ียง 4,841,736.58  0.01%  4,841,736.58  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงไทย AA+* BBB* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (1,385,785.87)  (0.00%)  (1,385,785.87)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) AA-* Baa2* ปัองกนัความเส่ียง (2,150,939.89)  (0.01%)  (2,150,939.89)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (39,101,724.98)  (0.12%)  (39,101,724.98)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) AA-* Baa2* ปัองกนัความเส่ียง (26,370,265.53)  (0.08%)  (26,370,265.53)  

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (40,731,368.57)  (0.13%)  (40,731,368.57)  

ก าไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสญัญา คู่สญัญา
อนัดบัความน่าเช่ือถือ

วตัถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV



ณ วนัที ่1 เมษายน 2564

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
รายงานสรุปเงนิลงทุน

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดกลุ่มของตราสาร
32.33%10,523,549,889.15(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

29.26%9,524,321,386.69(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงนิทุน
เป็นผู้ออก/ผู้สัง่จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวลั/ผู้สลักหลัง/ผู้คํ้าประกนั

39.22%12,767,686,839.36(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

--(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
หรือตราสารทีไ่ม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอื

100.81%32,815,558,115.20รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 



  

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ผลการด าเนินงาน "กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส " 
 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

30 ธ.ค. 63  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

1 ต.ค. 63  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

1 เม.ย. 63  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

1 เม.ย. 61  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

1 เม.ย. 59  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

-  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

2 เม.ย. 56  
ถึง  

1 เม.ย. 64 

TMB-T-ES-IPlus1 0.03 0.54 0.73 1.29 1.35 - 1.78 
ดชันีมาตรฐาน2 1.03 0.12 -0.31 1.52 0.48 - 1.03 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5125 11.4539 11.4331 11.0815 10.7715 - 10.0000 
หมายเหตุ :   
1  ร้อยละต่อปี 

2 ดชันีมาตรฐาน ค านวณจาก  
1.ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government 
Bond Index) (ร้อยละ 55) 
2.ดชันีตราสารหน้ีเอกชนระยะส้ัน (ThailBMA Commercial Peper Index) (ร้อยละ 20) 
3. J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอตัราและ
เปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัระหว่างธนาคารท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 



 

ข้อมูลกองทุนรวม                                               กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส   

ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง อินคมั พลสั  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ธนชาต จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลสั  ทั้ งน้ี  ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทส์ปริง อินคมั พลสั  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดั   

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั อาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จ ากดั เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั
จดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถ
ขอดูขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั
จดัการ (ถา้มี) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุนธนชาต จ ากดั หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง(Connected person) ได้ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อตนเองได้  โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ ประกาศต่างๆ  ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนด  และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ  เพื่อท่ีบริษทัจดัการจะสามารถก ากบัและดูแล
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ http://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 บริษทัจดัการและ/ หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ  ผูล้งทุนตามค าจ ากัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการ
ตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผูมี้อ านาจ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งท า
ความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence : CDD)โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็น
ระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อ านาจก าหนดแนวทาง 

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดรั้บรองถึงความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มถิุนายน 2565 
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทสปริง อินคัม พลัส TMB Thanachart Eastspring Income
Plus Fund



กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทสปริง อินคัม พลัส
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทสปริง อินคัม พลัส
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB Thanachart Eastspring Income Plus Fund
ชื่อยอโครงการ : TMB-T-ES-IPlus
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือตราสารอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาตใหลงทุนได โดยสามารถลงทุนไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 40
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื่อใหกองทุนเปนทางเลือกในการลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศได

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 40.00 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศที่เสนอขายใน
ประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขาทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยสามารถลงทุนไดทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ โดยมีกรอบในการพิจารณาลงทุนดังนี้

1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเปาหมายใหอายุเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนักของกระแสเงินสดที่จะไดรับจากทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือ
Portfolio Duration ของกองทุน ไมเกิน 1.5 ป โดยประมาณ

ทั้งนี้ กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ป ไดในขณะใดขณะหนึ่ง หรือชวงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเปนผลมาจากภาวะตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ขั้นตอนกระบวนการลงทุน ปริมาณการซื้อ-ขายคืน ของผูลงทุนและ ผูถือหนวยลงทุน เชน ในชวงระยะเวลารอการลงทุน หรือ
ทยอยลงทุน ในชวง 30 วันนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงที่มีคําสั่งซื้อและหรือขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
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มากผิดปกติ ในกรณีดังกลาว กองทุนอาจมี Portfolio Duration เกิน 1.5 ป โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อให Portfolio Duration ของกองทุนอยูในระดับไมเกิน 1.5 ป โดยประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ภายใตสภาพตลาดในชวงนั้นๆและเพื่อประโยชนของกองทุน 

2. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ยกเวนกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น 
ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนา
เชื่อถือลงตํ่ากวา Investment grade เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไป
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเวน หรือ ผอนผัน 
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 

3. ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX
Bond) และตราสารหนี้ที่นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยเสนอขายในสกุลเงินตราตางประเทศ สัดสวนการลงทุนในตางประเทศจะไมเกิน
รอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยู
กับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเขมแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเชน สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี ดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ทุนสํารองระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโนมคาเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบานหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่
กองทุนลงทุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองไมขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแหงประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

4.กองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็ได 
ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

• ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิก ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ  

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
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3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 10,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 7,500,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : 
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

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

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
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ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา 
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
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ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง 
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

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

3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย

4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

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

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี

- Full swing pricing

- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข

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

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก

1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
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ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง 
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

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

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
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หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

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

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได
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ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
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2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 5 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

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

• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate

• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด

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

• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
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4 บริษัทจัดการจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะ
ในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(3) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผู ลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฎขอเท็จจริงดังตอไปนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ

2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

(4) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และ
หากเปนเหตุตามขอ 4 (1) (2) หรือ (4) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย

(2) รายงานการไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1)
(2) และ (4) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน
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(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในชวงเวลาที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของตัวแทน
สนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.070 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.375 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี

- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
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คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท

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

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
รายละเอียดตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ  15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียม

หรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู

ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
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จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษ

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :

คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 1 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดทีเอ็มบี ธนชาต อีสทสปริง อินคัม พลัส TMB Thanachart Eastspring Income
Plus Fund



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com

ที่อยู (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

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

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

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2296-4763-90 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
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นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว 
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

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

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2296-4763-90 
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต กําหนด 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
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หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
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สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
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(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
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ลักษณะเดียวกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ” 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก .ล .ต 
. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน
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รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี(ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือ
ผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
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บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด 
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา 
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวา
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่
อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น 
เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได

กองทนุเปดทเีอ็มบ ีธนชาต อสีท์สปรงิ อินคัม พลัส
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
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สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

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

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
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(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน 

(ค) กองทุนรวมฟดเดอร 

(ง) กองทุนรวมดัชนี 

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 

22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ 

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
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22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ 

22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได 

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที 
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22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
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(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปน ผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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