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กองทนุเปิดทีเอม็บ ีอีสท์สปรงิ  

ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนี้จนครบอายกุองทนุได ้(ประมาณ 1 ป)ี   
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การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใชก่ารฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กต ิผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีส านกังานก าหนด  ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 ทัง้จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยงักองทุนเปิด
ทหารไทยธนบดี ซึง่เป็นกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
หนังสือชีช้วน) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเม่ือได้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงั
กองทนุเปิดทหารไทยธนบดีแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท่ีจะขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทุน
อ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่
คดิคา่ธรรมเนียมใด ๆ ทัง้สิน้  
ในการท ารายการซือ้ / สบัเปล่ียนเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 นี ้ผู้ลงทนุต้องมี
ค าสัง่ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุล่วงหน้า ให้บริษัทจดัการด าเนินการตามขัน้ตอนดงักลา่วข้างต้นกบัหนว่ย
ลงทนุในกองทนุนีข้องผู้ลงทนุแตล่ะรายด้วย 
ส าหรับในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ียังมิได้เปิดกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี บริษัทจัดการจะด าเนินการเปิด
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้เกิดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยบริษัท
จดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ความยินยอมในการด าเนินการดงักลา่วแล้ว 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทนุหลกั) ในรูปของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งผู้ลงทนุ
อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีท่ี
ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางสว่น อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุ
อาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ         
มีแนวโน้มแข็งคา่ 
กองทนุไทยอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนไทยจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเส่ียงได้มากกว่า  ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึง
ควรลงทนุในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทนุเอง 
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กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ี
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

เน่ืองจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนดในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน า
เร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไมมี่ประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิตบิคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 
     TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y3 Fund                
  (ช่ือยอ่: TMB-ES-FIX1Y3) 
 

อายุโครงการ :  ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ ่ากวา่ 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 
 

วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  1 พฤศจิกายน 2564 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุทีเ่น้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :     กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ 
กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 (กองทนุหลกั) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้
ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)  
ในอตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

กองทนุหลกั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุหลกัและคืนเงินต้นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อครบ
ก าหนดอายุโครงการ โดยกองทุนหลกัจะเน้นลงทุนในพนัธบตัรและตราสารหนีอ้ื่นๆ  ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ Emerging markets และ Developed markets ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ิใช่การฝากเงินหรือมีการรับประกัน
เงินต้น 

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และมีการน าเงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์ตา่งๆ ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

สว่นที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ า 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
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ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :   
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จาก ก าไรสว่นต่างของราคา
หลกัทรัพย์ ที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหนว่ย และต่อมาราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทตอ่หนว่ย แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทตอ่หนว่ย   
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิครัง้เดยีวในวนัครบก าหนดอายกุองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนงัสอื
ชีช้วน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้  หากราคาที่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิเมื่อครบก าหนดอายกุองทนุดงักลา่วสงูกวา่ราคาที่ซือ้หนว่ยลงทนุ   
 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 (Benchmark) : ไมม่ ี

เนื่องจากกองทนุลงทนุในกองทนุหลกั ซึง่ไมส่ามารถหาตวัชีว้ดัที่เหมาะสมกบักลยทุธ์การลงทนุได้ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัรา
ดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน 
หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 800 ล้านบาท  

•    ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ15 

ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 120 ล้านบาท(greenshoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทนุโครงการ (greenshoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ และอาจด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3  เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุน
ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทุนที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
- เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุทีส่ามารถถือครองหนว่ยลงทนุจนครบอายกุองทนุได้ (ประมาณ 1 ปี) 
-   ผู้ลงทนุท่ียอมรับความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ 
-  ผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนในการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
           -  ผู้ลงทนุท่ีไมส่ามารถรับความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะสัน้  

-  กองทนุนีม้ีสภาพคลอ่งจ ากดั เนื่องจากเป็นกองทนุทีไ่มเ่ปิดให้มีการซือ้ขายแบบกองทนุเปิดทัว่ไป โดยกองทนุมีการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิเทา่นัน้ จึงไม่เหมาะกบัผู้ลงทนุที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ เพื่อรับเงินในช่วง 1 
ปี 

ควรลงทุนในระยะเวลา :  
กองทนุท่ีมีอายปุระมาณ 1 ปี และผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองได้ 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทนุในกองทุนนี  ้ได้แก่ ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้อง       

ผู้ออกตราสารหรือผู้ ค้าประกนัหรือของคู่สญัญาที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย ความเสี่ยงของความผนัผวนของราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์ที่กองทนุถืออยู ่เป็นต้น (โปรดศกึษาความเสีย่งเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่งของกองทนุรวม) 
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Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็น
กองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัเลกิกองทนุ 

 
Q: กองทุนต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร 
- กองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้แก่ 

 

รายละเอียดกองทุนหลัก :  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

กองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ซึ่งเป็น
กองทนุรวมตราสารหนี ้ทีจ่ดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ (Singapore) และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ Monetary Authority 
of Singapore (MAS)  เป็นกองทุนรวมที่ เสนอขายผู้ ลงทุนทั่วไป ( retail investors) และผู้ ลงทุนสถาบัน ( institutional 
investors)    

ปัจจยัความเสี่ยงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุท่ีส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
แล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 
4 เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds 

ชื่อ กองทนุ  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

โครงสร้างของกองทนุ 
Eastspring 
Investments Unit 
Trusts – Fixed Income 
Plan Series 4 

 

Class                         :    I1 

ISIN Code                  :  SGXZ59451708 

Bloomberg Code       :  N/A 

วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 18 พฤศจิกายน 2564 

(กองทนุหลกัจะ IPO ระหวา่งวนัท่ี 3 – 18 พฤศจิกายน 2564)  

สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)  : N/A 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุหลกั มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายได้ตลอดอายขุองกองทนุหลกัและ
คืนเงินต้นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อครบก าหนดอายโุครงการ โดยกองทนุหลกัจะเน้น
ลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนีอ้ื่นๆที่ออกโดยผู้ออกตราสารท่ีอยู่ในกลุม่ประเทศ 
Emerging markets และ Developed markets ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุหลกันีม้ใิช่
การฝากเงินหรือมกีารรับประกนัเงินต้น 
Emerging markets หมายถึง ภูมิภาคซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประเทศต่อไปนี ้
บราซิล, ชิลี, จีน, โคลมัเบีย, สาธารณรัฐเช็ก, อียิปต์, ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, 
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เกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, โมร็อกโก, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซีย 
แอฟริกาใต้, ไต้หวนั, ไทย, ตรุกี และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
กองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารหนี ้investment grade ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั และ อาจลงทนุในตราสารหนี ้non – investment 
grade ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เพื่อป้องกนัความเสีย่งและ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  

อายกุองทนุ ประมาณ 1 ปี 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมม่ี 

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Eastspring Investments (Singapore) Limited 
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 
018983 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

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

 
 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Initial Sales Charge) ร้อยละ 0.00 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Realisation 
Charge) 

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหลกั 
ถือเป็นรายได้ของกองทนุหลกั 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) ไมม่ี (ไมอ่นญุาตให้มกีารสบัเปลีย่น) 

 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไมเ่กินร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกั (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee’s and 
Custodian Fee) 

ต ่ากว่าร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลกั (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) และขัน้ต ่าอย่างน้อย 
15,000เหรียญสหรัฐตอ่ปี 
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คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มากกวา่ร้อยละ 0.1 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกั หากทรัพย์สนิภายใต้การจดัการของกองทนุ
รวมต า่กวา่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกคา่ธรรมเนียมการ
ท าธุรกรรม 

 
หมายเหต ุ: 
1.ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางสว่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวน
ดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

     2.อนึง่ กองทนุหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ของกองทนุหลกั
ได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว      

 
ข้อก าหนดในการซือ้ สับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3ได้ ดงันี ้
 
ในช่วงการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกเพียงครัง้เดียวในระหวา่งวนัท่ี 5 – 15 พฤศจิกายน 2564 

ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซือ้ได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุแห่ง ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัมิไ ด้
เปิดกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้เกิดการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 เข้ากองทนุเปิดทหารไทยธนบดี โดยอตัโนมตัิ 
โดยบริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ความยินยอมในการด าเนินการดงักลา่วแล้ว 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่บริษัท
จดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
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โดยสามารถท ารายการซือ้ / หกัเงนิ / สับเปลี่ยน ได้ถงึวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.30น. 
 

• ซือ้ผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

• หกัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสกิรไทย 
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ยโูอบ ี
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.เกียรตินาคินภทัร 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีที่รับช าระคา่ซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

• ซือ้ด้วยวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ* ส าหรับทา่นท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของ บลจ.ทหารไทย มาเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 โดยมีรายช่ือกองทนุต้นทางที่
สามารถสบัเปลีย่นเข้ากองทนุนีไ้ด้ดงันี ้
  กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี              กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ  

*หมายเหตุ : ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนน้ี ก าหนดขั้นต ่า 1 บาท หรือ 1 หน่วย 

                 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ การยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปลีย่นแปลง หรือเลือ่นวนั
และเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุ
รวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบตอ่การรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสีย่ง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั  
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การซือ้หน่วยลงทุน : การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1,000 บาท 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 

  
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ
ดงักลา่วข้างต้น 

 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา

สารหนีต้่างประเทศ 1Y3 ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของ
กองทนุดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท (หนึง่พนั
บาทถ้วน) 

 
กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และ
ระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
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1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบช่ืุอผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด 
 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน
และสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้
บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รับเป็นรหสัผ่าน
ใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
 
ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
ที่ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้สัง่ซือ้
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้ สัง่ซือ้ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ใช้และรหสัผา่นท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสู่
ระบบ จากนัน้จึงเลอืกรหสับริการซือ้หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการ
ดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3                           - 13 - 
 
 

 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) 
แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
หรือ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้  
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม เว้นแตเ่ป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว 
โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ หากเงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึ่งผู้
สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 
และผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่ นที่บริษัทจัดการก าหนด) 
แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ 
บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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การขายคนืหน่วยลงทุน : การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัต ิ
 
Q: ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้เงินคืนได้อยา่งไร 
A: เนื่องจากกองทนุนีไ้มรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติระหวา่งอายโุครงการ บริษัทจดัการจะด าเนนิการให้มีการรับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุโดยท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3  ทัง้จ านวนของผู้

ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดทหารไทยธนบดี  (หรือกองทนุรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลีย่น

หนว่ยลงทนุ) ซึง่เป็นกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการถือ

วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตกลงสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุนี ้เพื่อใช้ในการสบัเปลีย่นไปยงักองทนุเปิดทหารไทยธนบดี

(หรือกองทนุรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้ใน

การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ารายการ 

 
ส าหรับการด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งวนั
ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้ความสามารถของบริษัทจดัการในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นได้อยา่งสมบรูณ์ ขึน้อยู่กบัการไมม่ีเหตกุารณ์ใดๆ ที่สง่ผล
กระทบในแง่ลบกบักองทนุ เช่นตามหวัข้อความเสีย่งการลงทนุในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้
 
อนี่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีภายหลงัจากการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิแล้วในวนัท าการถดัไป ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุอื่นได้ 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่คิดค่ าธรรมเนียมใด ๆ 
ทัง้สิน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่
บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายหลงัได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั ผา่นทาง 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 
 
หมายเหต ุ:  บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
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2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้น

แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว:  
 

การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้(side pocket) โดยบริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่นใดที่มิได้เกิดจากความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่ราย
ยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
 
ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
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Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน
และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่ว
ตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้น
การโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
 

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี
ดงันี ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดตอ่สอบถามที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น   

ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งความประสงค์ตาม

วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

   1.การนบัคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่กองทนุมีบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1  ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เว้น
แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
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อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู ( เช่น ช่ือ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที ่

www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

 บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรือ 

 ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 

  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีการระบุภมิูล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ทุกรายที่ไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร 
A:    ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงทีอ่ยู่

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.sec.or.th/
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต) เป็นแกนน า
ของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึด
แนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 

 
         ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
         944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร.1725 
         https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
 MR. BERNARD THYE PENG TEO กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
คณุเปรมอนนัต์ วิชนปุรัุม สะบรามาเนยีน รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีการเงิน 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
219,979 ล้านบาท  
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด 

นางสาวดาราวรรณ  
ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์ทหารไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์ทหารไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 
Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 

A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703  หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที ่www.tmbameastspring.com  

 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม  
 
  

 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 

 
 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้แก่ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า                                           
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า        
(ระดับ 2) เป็นต้นไป  (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 
 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
 
 
 
 

 

เนื่องจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 มุ่งเน้นลงทนุในกองทนุ Eastspring Investments Unit 
Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ซึ่งเป็นกองทุนหลกั ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงต่างๆของ
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3  ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
ความเส่ียงหลัก ความเส่ียงหลักของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 ดังนี ้

1.ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ / สกลุเงินตราตา่งประเทศ (Foreign exchange/currency risk) 

กองทนุหลกัอาจจดัตัง้ชนิดหนว่ยลงทนุ (Class) ในสกลุเงินอืน่ และอาจลงทนุบางสว่นในสินทรัพย์ที่อยูใ่นสกุลเงินอื่นที่ไมใ่ช่สกุล
เงินหลกัหรือสกลุเงินในชนิดหน่วยลงทนุนัน้ๆ ท าให้มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงินตา่งๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน 

 

2.ความเสีย่งด้านตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives risk) 

ผู้ จัดการกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุนไม่มีการ
รับประกนัวา่การใช้กลยทุธ์ เทคนิค และตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจะท าให้ความเสี่ยงของกองทนุ
หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
กองทนุอาจขาดทนุอยา่งมีนยัส าคญัได้ 

 

3.ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้และเครดิต  (Interest rate and credit risk) 

การลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ให้รายได้คงที่  จะขึน้อยู่กับความเสี่ยงของการลงทุนในพนัธบตัรและหลกัทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ 
พนัธบตัรและหลกัทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งด้านเครดิต เช่น ความเสีย่งของ
การผิดนดัช าระโดยผู้ออกตราสาร 

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน** 
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การลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ให้รายได้คงที ่ขึน้อยู่กบัสภาวะทางการเงินของผู้ออกตราสารหรือในสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปหรือ
ทัง้สองอยา่ง หรือการเพิ่มขึน้อยา่งไมค่าดคิดของอตัราดอกเบีย้ซึง่อาจลดความสามารถของผู้ออกตราสารเพื่อท าการจ่ายดอกเบีย้
และเงินต้น  นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือการเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าผู้ออกตราสารจะผิด
นดัช าระเก่ียวกบัการลงทนุเหลา่นี ้

 

4.ความเสีย่งด้านพนัธบตัรที่ให้ผลตอบแทนสงู (High yield bonds risk) 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่ขึน้อยู่กับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ความมั่นคงและเครดิต เมื่อ เปรียบเทียบกับ
พนัธบตัรที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยปกติแล้วพนัธบตัรที่ให้ผลตอบแทนสงูเพื่อชดเชยฐานะทางการ
เงินท่ีเช่ือถือได้ที่ลดลง หรือความเสีย่งของการผิดนดัการจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึน้ท่ีหลกัทรัพย์เหลา่นีรั้บอยู่ 

 

5.ความเสีย่งของพนัธบตัรที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade bonds risk) 

กองทุนบางแห่งอาจลงทุนในพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเช่ือถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อันดับความ
นา่เช่ือถือของพนัธบตัรที่กองทนุตา่ง ๆ ถือครองอยูอ่าจถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี ้หลกัทรัพย์ที่ให้รายได้คงที่  ที่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัที่สามารถลงทุนได้ ที่ผู้ จัดการกองทุน
พิจารณาว่ามีคณุภาพเทียบเท่ากับระดบัการลงทนุที่ได้รับการจดัอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ อาจมีสภาพคลอ่ง การก าหนดราคา 
ความเป็นไปได้ที่จะผิดนัดการจ่ายเงิน ท่ีเหมือนกับหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับการลงทุนที่ต ่า โดยทั่วไปแล้วหลกัทรัพย์
ดงักลา่วขึน้อยู่กบัสภาพคลอ่งที่ต ่ากวา่ ความไมแ่น่นอนท่ีสงูกวา่และความเสี่ยงของการสญูเสียเงินต้นและดอกเบีย้มากกวา่ตรา
สารหนีท้ี่ได้รับการจดัอยูใ่นระดบัสงู 

 

6.ความเสีย่งจากการลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond risk) 

หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertibles bonds) เป็นตราสารหนีช้นิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบนัการเงิน ซึง้อาจถกูแปลงเป็นตราสารทนุ หรือ
ถกูบงัคบัให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ลว่งหน้า โดยทัว่ไปเหตกุารณ์ดงักลา่วจะเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของ
ผู้ออกตราสาร เมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนยัส าคญั และอาจต้องลดราคาลง
อยา่งมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

7.ความเสีย่งด้านการเมืองและ/หรือระเบียบข้อบงัคบั  (Political and/or regulatory risk) 

มลูค่าของทรัพย์สินที่ฝากไว้ของกองทนุอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพฒันาทางการเมืองระหว่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจดัเก็บภาษี ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุในต่างประเทศและ
การสง่เงินกลบัประเทศ ความผนัผวนของสกุลเงินและการพฒันาอื่น ๆ ในเร่ืองของกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของประเทศ
ต่าง ๆ ที่ซึ่งท าการลงทุน นอกจากนี ้โครงสร้างพืน้ฐานทางกฎหมายและมาตรฐานการท าบญัชี การตรวจสอบบญัชีและการ
รายงานในบางประเทศที่ซึ่งอาจมีการลงทุนอาจไม่ให้การปกป้องนักลงทุนหรือข้อมูลแก่นักลงทุนในระดับเดียวกันกับที่ใช้
โดยทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย์สว่นใหญ่ ข้อจ ากดัในการเป็นเจ้าของในต่างประเทศในตลาดบางแห่งอาจหมายความวา่การมีสทิธิ
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ในการด าเนินการของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัแผนการลงทนุรวมใด ๆ หรือการลงทนุอื่น ๆ ที่กองทนุต่าง ๆ ได้รับการลงทนุอาจไม่มี
ความมัน่คงเสมอไปหรืออาจมีข้อจ ากดั 

 

8.ความเสีย่งด้านพอร์ตการลงทนุและตลาด (Portfolio and market risk) 

แตล่ะกองทนุต้องการนกัลงทนุท่ีสามารถยอมรับความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุจ านวนมากในชนิดของการลงทนุท่ีถือครองใน
กองทุนดังกล่าวและตลาดที่กองทุนลงทุนอยู่ นักลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนและ
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ ซึง่รวมถึงความผนัผวนในราคาตลาด ผู้ออกตราสารท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเสยีเปรียบหรือข้อมลู
ตลาดและข้อเท็จจริงที่วา่ตราสารทนุและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุเป็นรองในเร่ืองของสทิธิเก่ียวกบัการจ่ายเงินให้แก่
หลกัทรัพย์บริษัทอื่น ๆ  

 

9.ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity risk) 

กองทนุสามารถเผชิญกบัความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่เกิดจากการลงทนุตา่ง ๆ  ในหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขายต ่า มีข้อจ ากดั
ในการซือ้ขายหรือมีการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งสงูอาจลดรายได้
หรือก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมากต่อกองทุนถ้ากองทุนไม่สามารถขายหลกัทรัพย์เหล่านีไ้ด้ในเวลาหรือราคาที่เหมาะสม 
สภาพคลอ่งสามารถขาดไปได้ในเวลาที่สัน้มากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต 

 

10.ความเสีย่งเก่ียวกบัวนัท่ีครบก าหนด (Risks associated with maturity) 

เก่ียวกับการลงทุนในกองทุน  Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4  แต่ละประเภทมีสิทธิถือ
ครองหนึง่ปีปฏิทิน เมื่อถึงวนัท่ีครบก าหนด สนิทรัพย์ของประเภทดงักลา่วจะได้รับการเปลีย่นเป็นเงินและรายได้สทุธิ (หลงัจากหกั
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้อง) จะได้รับการแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเก่ียวข้องในสดัสว่นตามการถือครอง
ของพวกเขา 

ในวนัท่ีครบก าหนดของกองทนุ the Fixed Income Plan Series 4 กองทนุอาจยงัคงถือครองพนัธบตัรที่มีการผิดนดัการจา่ยเงินไว้ 

ขัน้ตอนการจ่ายเงินคนืของพนัธบตัรเหลา่นีอ้าจขยายไปจนหลงัจากวนัท่ีครบก าหนดและอาจหรือไมอ่าจท าได้โดยส าเร็จ ถ้าส าเร็จ 
ผู้จดัการดแูลทรัพย์สนิจะแจกจ่ายรายได้จากการจ่ายเงินคืนโดยยดึตามจ านวนหนว่ยของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

  

11.ความเสีย่งเก่ียวกบัการระบาดของโรค โรคระบาด การแพร่กระจายของโรคและความเสีย่งด้านสาธารณสขุ  

(Risks associated with epidemics, pandemics, disease outbreaks and public health risks) 

กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้จดัการและกองทนุอาจเป็นไปได้วา่จะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการระบาดของโรค โรคระบาด การ
แพร่กระจายของโรคและปัญหาด้านสาธารณสขุอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ไมว่า่ในภมูิภาคหรือทัว่โลก ในสถานการณ์ดงักลา่ว เศรษฐกิจของ
โลก ตลาดตา่ง ๆ ของโลกและหว่งโซอ่ปุทานอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผู้ ออกตราสาร (ที่กองทนุ
น าเงินไปลงทนุ) สามารถได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรงเช่นเดียวกนัซึ่งจะน าไปสูผ่ลกระทบที่สอดคล้องกนักบัการด าเนินการของ
กองทนุ 
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12.ความเสีย่งด้านผลตอบแทน/รายได้ที่แตกตา่งกนั (Risk  of Different Yields / Income)  

กองทนุ the Fixed Income Plan Series 4 แต่ละประเภทจะมีวนัที่เร่ิมและวนัที่ครบก าหนดแตกต่างกนัและประเภทตา่ง ๆ ที่เร่ิม
เป็นครัง้แรกอาจซือ้หลกัทรัพย์ต่าง ๆ ในเวลาที่ดีกว่าที่อาจไม่มีผลตอบแทนหรือรายได้เหมือนกบัหลกัทรัพย์ที่ซือ้โดยประเภทตา่ง 
ๆ ที่เร่ิมในภายหลงั นี่อาจมีผลกระทบกบัผลตอบแทน/รายได้ของประเภทของกองทุนและการด าเนินการของประเภทหนึ่งอาจ
แตกตา่งอยา่งมากจากการด าเนินการของอีกประเภทหนึง่ที่เร่ิมก่อนหรือหลงัจากประเภทแรกดงักลา่ว 

 

หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเสีย่งโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไมส่อดคล้องกบัหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ
หลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าค ั

 

 ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y3 มีดังนี ้

 

ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 มีนโยบายที่เน้นการลงทนุใน Eastspring Investments 
Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเสี่ยงของกองทุน 
Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลกัใน
ส่วนของกองทนุ “Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4” จึงเป็นความเสี่ยงของกองทนุเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 ด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 
1Y3  จึงควรศกึษาและยอมรับความเสีย่งของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4
ได้ 
1. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทนุหลกัในตา่งประเทศมีการลงทนุกระจายอยูท่กุประเทศทัว่โลกท าให้อาจมีความเสีย่งที่เกิดจากความ
ไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไมป่กติ ท าให้กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 ไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้ามา
ในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
2. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสีย่งที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 ไมส่ามารถขายหนว่ยลงทนุของ Eastspring 
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 4 ได้ทนั ต่อการช าระคา่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรือความเสีย่ง
ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุน
โดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระคา่ไถ่ถอนหนว่ยลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง 

      
3. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการท่ี
คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไมเ่ป็นตามที่
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คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการ
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทนุที่เพิ่มขึน้  รวมทัง้อาจมีความเสี่ยงสภาพ
คลอ่งของตราสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
4. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนปลายทาง ไปลงทุน เช่น การออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3  ไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่องจากกองทนุมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศ
ตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศกาลงัพฒันาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมขีนาดเลก็และมีสภาพ
คลอ่งต ่า รวมถงึอาจไมม่เีสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายตา่งๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแล้ว การ
ลงทนุในประเทศดงักลา่วจึงมกัจะเผชิญกบัความเสีย่งสงูกวา่ตลาดของประเทศที่พฒันาแล้ว และมีอีกหลายปัจจยั อนัได้แก่ 
ข้อจากดัด้านการลงทนุและการน าเงินกลบัเข้าประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความผนัผวนของตลาด นโยบาย
ภาษีของแตล่ะประเทศ กฎข้อบงัคบัตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ ความไมม่ัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ข้อจ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ข้อ
กฎหมายหรือข้อจ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไมพ่ร้อมของระบบการช าระราคา เป็นต้น  

 

6.ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความ
เสีย่งที่กองทนุมีฐานะการลงทนุอยูใ่นหลายประเทศ ซึง่ปัจจยัหรือตวัแปรของความเสีย่งอาจจะแตกตา่งไปจากปัจจยัหรือ
ตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
กฎหมายหรือข้อบงัคบัที่แตกต่างกนั ข้อจ ากดัในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุจากต่างชาติ และ
การแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลกัที่ใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะขึน้อยูก่บัสภาพสงัคม
และเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัที่มีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ ๆ ฯลฯ แตท่ัง้นี ้ความเสีย่งจากปัจจยัดงักลา่ว
ข้างต้น ติดตามวิเคราะห์ปัจจยัที่จะมีผลกระทบตอ่ระดบัราคาของตราสารอยา่งสมา่เสมอและตอ่เนื่อง 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 1Y3 
ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แตอ่ยูใ่นอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ทีม่ีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุตามที่ประกาศก าหนด ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  
 

 

ไมเ่กิน 10% 
(กรณีเป็นการลงทนุของกองทนุ buy 

& hold) 
 
……………………………………… 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย

เลอืกใช้ credit rating แบบ national 
scale ) 

(กรณีเป็นการลงทนุของ MF อื่นที่
มิใชก่องทนุ buy & hold) 

 
5.ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศ
ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้

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

วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3                           - 32 - 
 
 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

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

หรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6. ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 

และไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
6.3  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6. 3.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6. 3.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
(OTC derivatives) 

6.4  หนว่ย CIS ทีม่ีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทนุตามที่ประกาศก าหนด  ที่จด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ national 
scale) หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5%   
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(แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอน
หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเกี#ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนั

การเงินไทยที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนติิบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending  หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ แตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการ

รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทที่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุหรือรอบการลงทนุ 
ของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุ
กองทนุ) 

 
3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5. total SIP  ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออก

ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรา
สารทีทีม่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออก

ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัตา่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

6. derivatives ดงันี ้
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์                                  

เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  
ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่ 

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ่การลดความเสีย่ง  

       (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย  
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1  ของผู้ออกตราสารรายนัน้ 
ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมี
หนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตาม              
งบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็น              
การทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ3 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่น
แบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี ้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหมแ่ละมี credit rating อยู่
ในระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การ
จดัการของ บลจ.รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบั บคุคลตาม 1 – 9) 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF    หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีออก
หนว่ยนัน้   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
          โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
          (1)  มีขนาดเลก็  
          (2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
          (3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
 

 

1หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 

 

รายการที่เรียกเกบ็ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  

 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.0000% 0.4000% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0540% 0.0214% 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.1070% 0.0535% 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535% ตามทีจ่่ายจริง 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้  

    คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

    คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  ไมเ่กิน 0.0535% ตามทีจ่่ายจริง 

 รวมคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กิน 1.2145% 0.4749% 

  หมายเหต ุ  1.คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อตัราร้อยละตอ่ปี ของ 
                    มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนาย  
                    ทะเบียน  ณ วนัท่ีค านวณ 
                    2.อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ / 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า 

 
ไมเ่กิน 0.50% 

 
ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ/
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมือ่มีการ
สัง่ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กิน 0.25%  

 
ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 
5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย  
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 บาท  
แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย  
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 บาท  
แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่ครัง้) 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของ                 
ผู้ลงทนุไม่เท่ากนั  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้
เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3                            
ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y3 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y3 เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียง
ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์
การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 พฤศจิกายน 2564 
 

http://www.sec.or.th/

