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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน
จากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ครบเต็มจ านวนได้ ผู้ลงทุนควรลงทุน
ในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี ้
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
  

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งได้ตามที่ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ  เพื่อให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ     
ชีช้วนฉบบันี ้
 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้า   
ค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและ
รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (“กองทุน”)      
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน 
หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบุคคล
ดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

  TMB EASTSPRING MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND  

  (ชื่อย่อ: TMB-ES-PVD-MONEY) 

อายุโครงการ :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ   

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  13 สิงหาคม 2562 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :  16 สิงหาคม 2562 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมตลาดเงิน* ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

* ตราสารตลาดเงิน หมายถึง เงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบ
ก าหนดช าระคืน  ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :         กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
เป็นหรือเก่ียวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี ้ธุรกรรมการเงิน และ/หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ได้โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  และอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Hedging เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Notes)  
 
ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีก าหนดวนัช าระหนีไ้ม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทุน และกองทุนจะด ารงอายุถัวเฉล่ีย
แบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของกองทนุ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไว้ไม่เกิน 92 วนั โดยกองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินหรือ
ถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงตามที่ส านักงานก าหนด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Benchmark) : 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ   
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (ร้อยละ 50) 
และดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A-ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) (ร้อยละ 50) 
 
ทัง้นี ้การลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของ
การลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ครบ
เต็มจ านวนได้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึ
วนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภท
ของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุเพื่อผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และไมม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 

A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 2,000 ล้านบาท  
 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิ
ลงทนุลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุ ในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ :   1. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทีค่าดหวงัผลตอบแทนที่ใกล้เคยีงเงินฝาก และยอมรับ 
ผลตอบแทนที่อาจต า่กว่ากองทนุรวมตราสารหนีท้ัว่ไปได้ 

2. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท่ีต้องการสภาพคล่องสงู 

3. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท่ีต้องการการลงทนุท่ีมีความเส่ียงต า่ 

 
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเป็นกองทุนเปิดที่
สามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ 

 ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

 

Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้

A:  -  การผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบก าหนด ซึ่งกองทนุมีความเส่ียงในเร่ืองนีต้ ่ามาก เนื่องจากกองทนุ
ลงทุนโดยส่วนใหญ่ในในตราสารหนีท้ี่ผู้ ออก หรือผู้ รับรอง รับอาวัล ค า้ประกันตราสารมีคุณภาพสูง เช่น  หน่วยงาน
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงินท่ีมีคณุภาพ   

-  การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้อาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทนุ
หรือเป็นกองทนุรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารอง

เลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการ 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

  
 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท าการ 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้ด าเนินการ
ตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึง
บริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด 
 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป   1 บาท ขึน้ไป 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ*                

   ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
หมายเหต ุ  * มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
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          วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดัการ  ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

              หมายเหต ุ   * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

          

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัท
จดัการเท่านัน้  
 

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 

ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นหรือวิธีการอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ . ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ . ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้
สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 
หมายเหต ุ :    รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
  การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้  
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การขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุ ดงันี ้

1. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการ 
2. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 
 

 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1 บาท ขึน้ไป 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                                 มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ* 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  

  
หมายเหต ุ *  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

 
 
              ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ    
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ โดยระบุจ านวนเงินสทุธิที่

ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 
  

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  โดยสามารถสัง่

ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com  ได้ตลอด 24 ชัว่โมง **   
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
               
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกว่า
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ : กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

 
 
 
 
 
 



  

หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                     10 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย 
สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) ตามวิธีการขอรับเงิน
ค่าขายดงันี ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชย์ 
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชทีางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ

ก าหนด 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่น 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน
อีกกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุดงันี ้
 

1. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการ 
2. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 1 บาท ขึน้ไป 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ*  
 

  ณ สิน้วนัท าการสบัเปล่ียน  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก         มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ*     
       ณ สิน้วนัท าการสบัเปล่ียน ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
    (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

หมายเหต ุ   *     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง  
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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                       สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวน
เงิน หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 
 
 

          สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้สามารถบริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" หรือ "ทีเอ็มบี อีสท์
สปริง" ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
 

หมายเหต ุ  :   กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 
 
 

กองทุนเปิดทหารไทย 
ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง   

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 

ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 

จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, SET50,  JUMBO 25, 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์           

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

T T 

Global Income,    
World Equity Index,  

Emerging Markets Equity,  China Equity Index, 
US500 Equity,  US Blue Chip Equity, 

ยโูรเปีย้น โกรท,   
Global Quality Growth,  Global Innovation, 

China Opportunity,  China A Active, 
Emerging Active Equity, Asia Active Equity,  

Japan Active Equity,   
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์  

T T* 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตราสารหนีร้ะยะสัน้  

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, ธนบดี 
ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T T 

ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ,  
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, SET50,  JUMBO 25, 

 
 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
T T+1 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์           
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
T T+4 

China Equity Index                                  ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 1 
Global Income, World Equity Index,                     

 Emerging Markets Equity, US500 Equity,  
 โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์ 

 
 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
T* T* + 2 

China Opportunity, China A Active, 
  ยโูรเปีย้น โกรท, US Blue Chip Equity, 

Global Quality Growth, Japan Active Equity,   
Emerging Active Equity,  

Asia Active Equity 

 
 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 3 

Global Innovation ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 4 
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หมายเหตุ  :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
                  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทุน 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาท่ีก าหนด)                  T*      = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                   T+4 = สี่วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                                                                                                          T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย        
                                                                                                          T*+4 = สี่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย        
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -   บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุคลดงักล่าว   

3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

  บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจบุนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการ
ซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
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ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนอนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือ
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมอือย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบวุิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง
ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่าง
กนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
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• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอัตรา  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไป
ใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่
มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่
สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกิน
กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจาก
มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่า
การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   10   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า
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ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
ค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลู
ที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสั่งรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน
ออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
 

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

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

   การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคแรก ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
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(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3) แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก ข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก 
ข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั  

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหน่ึงวนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน  
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มเีหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 



  

หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                     21 
 

1) การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2) การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรือ  
3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทนุได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
ส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการ  
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3)  หรือ (5)  ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบ
โดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ(5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื อ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
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การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ โอนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่
ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
 

สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับ
ช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนดยกเว้นการโอน
เปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ ที่ 

Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

 
 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้
ในอนาคต 

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจากดัสิทธิในเร่ือง 
       1.   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  (เกินกว่าหนึ่งในสามของ 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม) บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
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สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ที่
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อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ท ราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
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Q:  ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธ ิ
 ออกเสียงของบริษทัจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่  

www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

•  บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศพัท์ 0-2636-1800, www.tmbameastspring.com  หรือ 

•  ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th 

•   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการป ฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

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

(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุท่ีเสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระ
ในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ชื่อเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

http://www.sec.or.th/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลืองทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
219,979 ล้านบาท 
 

 
Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A     1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
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 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
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 ย์ ท่ี
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 
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ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

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 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย 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
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 
 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

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

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200  
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A:    นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
           เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
  หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

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

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่น
ที่มีนโยบายการลงทุนต่างกนัอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน โดยทั่วไปมีความเส่ียงต ่ากว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้กองทุนตราสารทุน หรือ
กองทนุหุ้น ความเส่ียงหลกัของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มี 5 ประเภท ดงันี ้
 
1.  ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)   คือโอกาสที่รายได้หรือผลตอบแทนของกองทนุจะ

ลดต ่าลงเนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงโดยจะไม่มีผลกระทบมาถึงส่วนของเงินต้น เป็นความเส่ียงที่เกิดขึน้
เมื่อกองทุนลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้รับและไม่สามารถเปล่ียนมือได้ เช่น เงิน
ฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นต้น  

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีความเส่ียงของผลตอบแทนในรูปของรายได้
สงูเนื่องจากมีนโยบายที่เน้นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนีร้ะยะสัน้เป็นหลกัเพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของกองทนุ อย่างไรก็ตามเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดเพิ่มสงูขึน้ กองทนุก็จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนของตราสาร
ที่สงูขึน้ด้วย  

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 1 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงต ่า(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงต ่า (ระดับ 1) เป็นต้นไป  

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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2.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ( Interest Rate Risk หรือ Principal Risk) คือความ
ผนัผวนของราคาพนัธบตัรหรือหุ้นกู้อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด หากอตัราดอกเบีย้ลด 
หุ้ นกู้ หรือพันธบัตรก็จะมีราคาสูงขึน้ กองทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตรา
ดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ ราคาของพนัธบตัรก็จะลดลง และอาจท าให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึน้ได้แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมี
ความมัน่คงและมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม ยิ่งพนัธบตัรมีอายยุาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้
มีการเปล่ียนแปลงก็จะยิ่งมาก อย่างไรก็ตาม หากหุ้นกู้หรือพนัธบตัรมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และอิงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด ความเส่ียงประเภทนีก้็จะหายไปกลายเป็นความเส่ียงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk) แทน   

 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ต ่ามาก เนื่องจากนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินที่มีความมัน่คงสงู หรือตราสารหนี ้
ระยะสัน้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน และพยายามให้อายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนัก (portfolio duration) ของ       
ตราสาร (รวมเงินฝาก) ของกองทนุ ไม่เกิน 92 วนั โดยประมาณ จึงท าให้มีความผนัผวนของราคาตราสารน้อยมาก 

 
3.  ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)  เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในการ

พิจารณาลงทุนในตราสารหนีทุ้กประเภท  หากผู้ออกตราสารหนีห้มดความสามารถในการช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น 
กองทุนต้องตีมูลค่าตราสารนัน้เป็นศูนย์ หรือเพียงแต่ผู้ออกตราสารผิดนัดช าระดอกเบีย้ ก็อาจท าให้กองทุนเกิดผล
ขาดทุนจากการถือครองตราสารนัน้ได้ ส าหรับผู้ รับรองและรับอาวัลนัน้ ถือเป็นลูกหนีร่้วมกับผู้ ออกตราสารตาม
กฎหมาย การวิเคราะห์ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้จึงสามารถพิจารณาจากผู้ รับรองหรือผู้ รับอาวลั 

 เพื่อให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีความสามารถในการช าระหนี ้หรือ 
Credit Risk ต ่ามาก กองทุนจึงมีนโยบายมุ่งเน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพ โดยตราสารหรือผู้ออกตราสาร/ผู้ค า้
ประกันได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตในระดบัสงูมากเท่านัน้ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการลงทนุ
ของโครงการ นอกจากนัน้ การที่ตราสารที่กองทุนจะเข้าลงทุนได้จะต้องมีอายุสัน้โดยมีอายุคงเหลือต ่ากว่า 397 วนั 
รวมถึงความพยายามที่จะลงทนุให้อายุถวัเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของตราสาร (รวมเงินฝาก) ของ
กองทนุ ไม่เกิน 92 วนั โดยประมาณจะเป็นการช่วยลดความเส่ียงทางด้านเครดิตของกองทนุอีกระดบัหนึ่ง 

 
4.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) คือความเส่ียงที่กองทุนอาจจะไม่สามารถ

ซือ้ขายตราสารในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการปรับพอร์ทการลงทุน หรือเพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง กองทนุอาจต้องมีการเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดงึดดูให้มีการตกลงซือ้ขายเกิดขึน้  

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่สามารถขจดัความเส่ียงประเภทนีไ้ด้ทัง้หมด 
เนื่องจากตลาดรองตราสารหนีข้องประเทศไทยถือเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความเส่ียงของการขาดสภาพคล่องสูง  
อย่างไรก็ตาม คณะผู้จดัการกองทุนได้ใช้ความระมดัระวงัสงูสดุในการเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยเน้นการลงทุนใน
ตราสารหนีท้ี่ผู้ออกมีความเส่ียงต ่า และให้น า้หนกัการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ค่อนข้างมากเพื่อลดความเส่ียงใน
เร่ืองของสภาพคล่องให้มากที่สดุ 

 
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า   ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้า 

เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้
การลดความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) และอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้
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เพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 3 อนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 
นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทนุอยู่บ้าง โดยจะท า
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ
ราคา และอตัราดอกเบีย้ แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ  
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ                    

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. หน่วย CIS ที่เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไม่เกิน 15% 
4. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

4.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
4.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.1.3 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลตามที่ประกาศก าหนด 

5. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้
4.1 ตราสารหนี ้ท่ีอยูใ่นระบบ regulated market หรือเทียบเท่า  
4.2  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
4.3  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสาร
ที่ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 

6. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 4  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรม

ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึง
ดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของ
ทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark +10% 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมายไทย ได้แก่ 

ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  
เฉล่ียในรอบปีบญัช ี

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบักองทนุรวมนี ้
และไม่ท าให้ความเส่ียงของกองทนุรวมนีเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
6.  total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single 
entity limit 
6.2 ตราสารหนีท้ีม่ี credit rating อยู่ในระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
และผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์  

และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ) 
 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.62 – ก.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.63 – ก.ค.64 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ)  

ไม่เกิน 0.9500 0.4011 0.4044 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 0.7500 0.2995 0.2926 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0720 0.0267 0.0267 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.0875 0.0749 0.0851 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0405 0.0000 0.0000 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.4011 0.4044 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว   
           2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ส.ค.62 – ก.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.63 – ก.ค.64 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ/ สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้เมื่อมกีารสัง่ขาย 
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออก (เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 
บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 
บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 100 
บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้) 
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ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จา่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 
 
 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 699,565,186.82 89.38%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 14,343,567.84 1.83%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 67,783,938.82 8.66%

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเ งิน ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ

รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2564

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                          393.78% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
     
AAA (tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความนา่เชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื่อถือนีม้ีความเส่ียง 
“น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล    
AA (tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นีต้่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสดุของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย   
A (tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรกด็ีการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการ
เงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงูกว่า   

จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร

อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 700,000,000 699,565,186.82 89.38%

รวมพันธบัตร 699,565,186.82 89.38%

หุ้นกู้

Rating AA- 14,000,000 14,343,567.84 1.83%

รวมหุ้นกู้ 14,343,567.84 1.83%

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 40,000,000 40,120,986.30 5.13%

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 27,662,952.52 3.53%

รวมเงินฝากธนาคาร 67,783,938.82 8.66%

ทรัพย์สินอ่ืน 1,227,107.98 0.16%

หน้ีสินอ่ืน -228,067.34 -0.03%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 782,691,734.12 100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน 77,705,445.29

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.0725

% of  NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท )

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเ งิน ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2564
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BBB (tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรกด็ี มีความเป็นไปได้มา
กว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกจิอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนด
ของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสงูกวา่   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ FitchRatings
     
F1 (tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความนา่เชื่อถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื่อถือนีจ้ะ
ยอมให้ส าหรับอนัดบัความนา่เชือ่ถือที่มีความเส่ียง "น้อยที่สดุ" เมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกนั และโดย
ปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีทีม่ีระดบัความน่าเชื่อถือสงูเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิม่เติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ก าหนด  
  
F2 (tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ        
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สงูกว่า  
  
F3 (tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรกด็ี ระดบัของความนา่เชือ่ถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมาก
ขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารที่ได้รับการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
     
AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเส่ียงต า่ที่สดุ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สงูสดุและได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 
   
AA มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยูใ่นระดบั AAA  
   
A มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติที่อยูใ่นระดบัสงูกว่า  
  
BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มคีวาม
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่อ่อนแอ
ลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที่อยูใ่นระดบัสงูกว่า   
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
     
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนกัลงทนุจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัช าระหนีท้ี่ดกีวา่อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง
มีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 
   
T2 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้
ในระดบัท่ีน่าพอใจ  
  
T3 ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating  
    
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 
  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such 
may possess certain speculative characteristics.   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating     
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
   
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
   
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
    
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
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A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ต่อจากอนัดบัความนา่เชื่อถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์
ต่อท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต ่ากวา่ "CCC(tha)" ส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุณัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21813A 13 ส.ค. 64 GOV 70,000,000 69,992,176.22

2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21826A 26 ส.ค. 64 GOV 50,000,000 49,987,331.98

3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21909A 9 ก.ย. 64 GOV 100,000,000 99,960,481.38

4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21916A 16 ก.ย. 64 GOV 90,000,000 89,953,236.64

5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21923A 23 ก.ย. 64 GOV 40,000,000 39,976,055.44

6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21930A 30 ก.ย. 64 GOV 30,000,000 29,979,794.44

7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O07B 7 ต.ค. 64 GOV 140,000,000 139,900,360.28

8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O28A 28 ต.ค. 64 GOV 180,000,000 179,815,750.44

9 . หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน GLOW218A 31 ส.ค. 64 AA- 14,000,000 14,343,567.84

10 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 28 ม.ค. 65 AAA(tha) 40,000,000 40,120,986.30

11 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 27,662,952.52

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท )

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเ งิน ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ

รายละเ อียดและอันดับความน่าเ ช่ือถือของตราสาร

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2564

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์ ผู้

รับรอง / อาวัล /ค้้า
ประกัน

วันครบก้าหนด
อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ
มูลค่าหน้าต๋ัว
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ค.  64 31 ก.ค.  63**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 10.0707 10.0001

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 10.0725 10.0707

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +0.02% +0.71%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +0.89% +0.18%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 721                         1                                      

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 783                         721                                 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 757                         706                                 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +60 +717

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.11% 0.23%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 63

ผลการด้าเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส้าหรับกองทุนส้าหรับกองส้ารองเล้ียงชีพ ณ วันท่ี  30 กรกฎาคม 2564

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย .  64) (29 ม.ค.  64) (31 ก.ค.  63) (16 ส .ค.  62)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส้าหรับกองทุนส้าหรับกองส้ารองเล้ียงชีพ -0.01% -0.03% +0.02% +0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.19% +0.38% +0.89% +1.25%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

**เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 50% 

และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50%

0.72%

2.45%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

19-Aug-19 30-Jul-21

TMB-ES-PVD-Money Benchmark 1 Return
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิ ส าหรับ 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 
มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 คือ TMBAM M CHOICE (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการ 
ถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                     43 
 

ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์.” 
 
“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกนักับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 
 
วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน 1 มิถนุายน 2565 
 

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

