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การลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไม่ใช่การฝากเงิน 
และมีความเส่ียงของการลงทนุ โดยผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน
ภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพครบเต็มจ านวนได้ ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์
การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กต ิผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ไม่สามารถด ารง
สินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีส านกังานก าหนดผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ  
ชีช้วนฉบบันี ้
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน 
นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ี กองทนุเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิใน
การน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ (“กองทุน”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 
มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ี
ดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน
ภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

ชื่อกองทุน           : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

TMB EASTSPRING TREASURY MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT 
FUND (ช่ือยอ่: TMB-ES- PVD-TREASURY) 

อายุโครงการ :    ไมก่ าหนดอายโุครงการ   

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  13 สงิหาคม 2562 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :  16 สงิหาคม 2562 

 

  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน     :  กองทนุรวมตลาดเงิน ประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :      กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัว๋เงินคลงั 
พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินเป็นผู้ออก  ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั หรือพนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก 
ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
สว่นที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงินหรือบตัรเงินฝากที่ออกโดยสถาบนัการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ รวมถึงธุรกรรมการเงิน และ/หรือ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ได้โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes)  
 
ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีก าหนดวนัช าระหนีไ้มเ่กิน 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และกองทนุจะด ารงอายถุวัเฉลีย่แบบ
ถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วนั โดยกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือ
ครองทรัพย์สินที่มีสภาพคลอ่งสงูตามที่ส านกังานก าหนด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุ 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Benchmark) : 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุน (Benchmark) คือ  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 
 
ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความ
เสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ครบเต็มจ านวนได้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึ
วนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่ว
อีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มกีารก าหนด

ประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:     จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 10,000 ล้านบาท  
 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือก

ส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 
A:   - เหมาะสมกบั   : 1. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทีค่าดหวงัผลตอบแทนที่ใกล้เคยีงเงินฝาก และยอมรับ

ผลตอบแทนที่อาจต า่กวา่กองทนุรวมตราสารหนีท้ัว่ไปได้ 

  2. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ที่ต้องการสภาพคลอ่งสงู 

  3. ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ที่ต้องการการลงทนุท่ีมีความเสีย่งต า่ 

- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเพื่อผู้ ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเป็นกองทุนเปิดที่   
สามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ 

ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  โดย
จะต้องค านงึถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 

 

Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  การผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบก าหนด ซึง่กองทนุมีความเสีย่งในเร่ืองนีต้ า่มาก เนื่องจาก กองทนุลงทนุโดย
สว่นใหญ่ในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยระยะสัน้   
 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกนัเงนิ
ลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 
ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 
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ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท า
การ 

 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้ด าเนินการ
ตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึง
บริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                          มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ*   
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
หมายเหต ุ  *  
 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้        
 และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
 
          วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ท่ีสามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท 
(หนึง่บาทถ้วน) 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน 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 ุ   * ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการเทา่นัน้  
 

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นหรือวิธีการอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) 
แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี 
หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 
หมายเหต ุ :    รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
 การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  

 

การขายคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ดงันี ้
1. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการ 
2. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท ขึน้ไป 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                                 มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ* 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
  
หมายเหต ุ *  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
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              ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะ
ได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 
  

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ ตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  โดยสามารถสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com  ได้ตลอด 24 ชัว่โมง **   
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
               
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกว่า
มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคนืหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ : กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 

 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย 
สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) ตามวิธีการขอรับเงิน
คา่ขายดงันี ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต  

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชย์ 
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 4 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่น 
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การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงันี ้
 

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

 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาท ขึน้ไป 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ*  
 

  ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก         มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ*     
       ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
    (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
หมายเหต ุ   *     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง  
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
                       สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน หรือ 
จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  
 
 
 

          สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้สามารถบริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง** 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" หรือ "ทีเอ็มบี อีสท์
สปริง" ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
 

หมายเหต ุ  :  กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ  :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
   ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาท่ีก าหนด)                  T*      = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ตลาดเงิน 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 เฟลก็ซิเบิล้ 

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 สงิคโปร์ 

T T* 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 

ธนรัฐ 
ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T T 

ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ,  
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 
SET50,  JUMBO 25, 

 
 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T T+1 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
T T+4 

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

World Equity Index,  
Emerging Markets Equity,  

US500 Equity,  
 โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์ 

 
 

ตลาดเงินภาครัฐ 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 

 
 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 3 

Global Innovation ตลาดเงินภาครัฐ  ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 4 
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                           T+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                              T*+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                                                                                                                     T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  

                                                                                                                         T*+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย        
                                                                                                                     T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย                                         
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา   
2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บคุคลดงักลา่ว   
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดงักลา่ว   
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

  บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยง
ด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจบุนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคลอ่งหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
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ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเตมิการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ
อนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สนิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบวุิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกต่างกนัในแต่
ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สนิ หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นท่ีสง่ผล
กระทบต่อต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายใน
เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
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1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

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

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หนว่ยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้
นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มี
การใช้เคร่ืองมือนี ้
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• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกิน
กวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขาย
คืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกได้เทา่ที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไมป่กติหรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate 
จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   10   ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวธีิการค านวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูคา่ซือ้

ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหนว่ย

ลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ

ออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่น 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 16 

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

• ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คนื

หนว่ยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่ีการ

จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและ

สบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ท่ีระบุ
ในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการ
อาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัช้า  

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

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้  Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ได้ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
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2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจาก
มีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ 
วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื ้อหรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้  
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
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(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  

(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่วอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคแรก ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอืน่และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3) แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก ข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก ข้อ (2) ตอ่
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั  

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) 
(ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
1) การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการ  
ไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3)  หรือ (5)  ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย
อื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ(5) เกินหนึง่วนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้
คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยดุค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  
 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนัท า
การติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ โอนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับ
ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่     
ผู้โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนั
ท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหนว่ยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหนว่ย
ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 

สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอนหนว่ย
ลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 
วนันบัแตว่นัรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือ
รับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กอง
ทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั
ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนดยกเว้นการโอนเปลีย่น
มือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 
 
Q: ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คนื 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:  ทา่นสามารถตดิตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก.   เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ และ/หรือเอกสารใด ๆ  ที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้
ในอนาคต 

ข.   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคนืหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
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1. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  (เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
 หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วย

ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดี ยวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

 กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบ
ที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่าย
ดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถ
ท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
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ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)    
จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 (1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยี
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุ
ไว้ในค าขอเปิดบญัชี  
 (1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ 
 ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  
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) 
เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 

 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อ
พิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
(หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการกองทนุท่ีเสนอ
ทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 
และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือเป็น 
"บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
 

ที่ตัง้  ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK  กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์  กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์  กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กรและฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์          เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 73 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
213,157 ล้านบาท 

 
Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A: 1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

 

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุน

รวม 
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุน
ที่ 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
ห ลักท รัพ ย์ที่ ล ง ทุน 
และบริหารการลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  

2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด 
เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 

ภาวะตลาด และตรา
สารทุน เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกา
หนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด 

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 2546 ปริญญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2544 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2560-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด – 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน 
2546-2554 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) – หวัหน้าส่วนบริหารการ
ลงทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตรา
สารทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวดาราวรรณ 
ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตาม
ก ร อ บ ก า ร ล ง ทุ น ที่
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
ไมม่ี 
 
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 
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Q:  รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
       บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
       เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
  หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ 
 จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 
ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
       ไมม่ี 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี นีม้คีวามเสี่ยงแตกต่างกบั
กองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 

 
 
 
 
 

                         
 

 
 

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

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มี 5 ประเภท ดังนี ้
 
1. ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)   คือ โอกาสที่รายได้หรือผลตอบแทนของกองทนุจะลดต ่าลง
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงโดยจะไมม่ีผลกระทบมาถึงสว่นของเงินต้น เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้เมื่อกองทนุลงทนุใน
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ีให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้รับและไมส่ามารถเปลีย่นมือได้ เช่น เงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน  
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพมีความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้สงู
เนื่องจากมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้เป็นหลกัเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกองทนุ อยา่งไรก็ตามเมื่ออตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเพิ่มสงูขึน้ กองทนุก็จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนของตราสารที่สงูขึน้ด้วย  
 
2. ความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ( Interest Rate Risk หรือ Principal Risk) คือความผนัผวน
ของราคาพนัธบตัรหรือตราสารหนีท้ี่เปลี่ยนมือได้อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด  หากอตัราดอกเบีย้
ลด หุ้นกู้หรือพนัธบตัรก็จะมีราคาสงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอตัราดอกเบีย้เพิ่ม
สูงขึน้ ราคาของพันธบัตรก็จะลดลง และอาจท าให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึน้ได้แม้ว่าผู้ ออกตราสารจะมีความมั่นค งและมี
ความสามารถในการช าระหนีส้งูมากก็ตาม ยิ่งพนัธบตัรมีอายยุาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมาก 
ราคาหน่วยลงทนุก็จะมีความผนัผวนมาก อย่างไรก็ตาม หากหุ้นกู้หรือพนัธบตัรมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และอิงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด ความเสีย่งประเภทนีก็้จะหายไปกลายเป็นความเสีย่งของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk) แทน 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ต ่ามาก เนื่องจากนโยบายการลงทนุเน้นลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครัฐที่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 397 วนั และพยายาม
ให้อายถุวัเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของตราสาร (รวมเงินฝาก) ของกองทนุ ไม่เกิน 92 วนั โดยประมาณ จึงท า
ให้มีความผนัผวนของราคาตราสารน้อยมาก  
 

3. ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk) เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในการพิจารณา
ลงทนุในตราสารหนีท้กุประเภท หากผู้ออกตราสารหนีห้มดความสามารถในการช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น กองทนุต้องตีมลูคา่ตรา
สารนัน้เป็นศนูย์  หรือเพียงแตผู่้ออกตราสารผิดนดัช าระดอกเบีย้ ก็อาจท าให้กองทนุเกิดผลขาดทนุจากการถือครองตราสารนัน้ได้  
ส าหรับผู้ รับรองและรับอาวลันัน้ ถือเป็นลกูหนีร่้วมกบัผู้ออกตราสารตามกฎหมาย  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถใน
การช าระหนีจ้ึงสามารถพิจารณาจากผู้ รับรองหรือผู้ รับอาวลั 
แม้จะไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุจะไมม่ีวนัลดต ่าลง แต่คณะผู้จดัการกองทนุของ บลจ.ทหารไทย 
ได้ให้ความระมดัระวงัสงูสดุด้วยการเลือกลงทนุในตราสารหนีท้ี่กระทรวงการคลงั กองทนุเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ ออก หรือผู้ รับรอง รับอาวลั ค า้ประกนัเงินต้นและดอกเบีย้ ทัง้นี ้มาตรฐานในการจดั
อนัดบัเครดิตที่เป็นสากลจะถือวา่ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงั กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือธนาคาร
แหง่ประเทศไทย คือผู้ที่มีเครดิตดีที่สดุในประเทศ หรือมีอนัดบัความเสีย่งต ่าที่สดุภายในประเทศเสมอ  
 
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) ท าให้ไม่สามารถซือ้ขายตราสารในจงัหวะเวลาและ
ราคาที่เหมาะสมได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริงต้องมีการเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดงึดดูให้มีการตกลงซือ้ขายเกิดขึน้ 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพไม่สามารถขจัดความเสี่ยงประเภทนีไ้ด้ทัง้หมด 
เนื่องจากตลาดรองตราสารหนีข้องประเทศไทยถือเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงของการขาดสภาพคลอ่งสงู อย่างไรก็ตาม 
คณะผู้จดัการกองทนุเช่ือวา่ สภาพคลอ่งของตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรรัฐบาลอายสุัน้ ซึง่เป็นตราสารประเภทหลกัที่กองทนุลงทนุ มี
สภาพคลอ่งสงูมากในปัจจุบนั ความเสี่ยงของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพใน
เร่ืองสภาพคลอ่งของตราสารจึงต ่ามาก 
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5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารลว่งหน้าเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการที่คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสีย่งด้าน
ราคา (Price Risk) อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ไมเ่ป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งของคูส่ญัญา กองทนุ
จะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 3 อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความ
นา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารลว่งหน้า  แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคา อตัรา
ดอกเบีย้ แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูคา่ของตราสารที่กองทนุถืออยู ่  กองทนุก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์
ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                    

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. หนว่ย CIS ที่เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 15% 
4. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้
4.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
4.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.1.3  ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลตามทีป่ระกาศก าหนด 
4.2  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
4.3  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 
derivatives) 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ี
ลงทนุใน benchmark + 5% 

5. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 4  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ี
ลงทนุใน benchmark +10% 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดติฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ใน
รอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ี
สอดคล้องกบักองทนุรวมนี ้และไมท่ าให้ความเสีย่งของกองทนุรวมนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมี
นยัส าคญั 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6.  total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit 
6.2 ตราสารหนีท้ีม่ี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit 
rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด                            
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  

และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.62 – ก.ค.63 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  

ไมเ่กิน  0.4000 0.3138 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.2500  0.1997 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0400  0.0267 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.0875  0.0874 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0225 0.0000 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.3138 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว   
           2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

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

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ / 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า 

ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ/ 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมื่อมีการสัง่
ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมม่ี 

 
 

ไมม่ี 

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) 

 

 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จา่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                         382.11% 
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มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4,254,916,497.95 94.17%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 264,295,058.93 5.85%

% of NAVกลุ่มของตราสาร

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเ งินภาครัฐ ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Ratings   
  
AAA(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนีมี้ความเสี่ยง “น้อยท่ีสดุ”    
  เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล 
   
AA(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้นี ้
  ตา่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย  
  
A(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์   
  หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่าตราสารอ่ืน 
  ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า  
  
BBB(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลง  
  ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่า  
  ตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า 
   
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ FitchRatings   
  
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆ   
  ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะยอมให้ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
  ท่ีมีความเสี่ยง "น้อยท่ีสดุ" เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือ  
  ค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเตมิจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด 
  

จ้านวนเงินต้นและ มูลค่าตามราคา
จ้านวนหุ้น/หน่วย ตลาด (บาท )

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 4,257,000,000 4,254,916,497.95 94.17%

รวมพันธบัตร 4,254,916,497.95 94.17%
เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารธนชาต 250,000,000 253,819,863.01 5.62%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 10,475,195.92 0.23%

รวมเงินฝากธนาคาร 264,295,058.93 5.85%
ทรัพย์สินอ่ืน 259,075.34 0.01%
หน้ีสินอ่ืน -1,212,961.21 -0.03%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,518,257,671.01 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 464,584,130.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.7253

% of  NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเ งินภาครัฐ ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563
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F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน  
  ในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักลา่วยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสงูกว่า 
  
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสาร 
  อ่ืนในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักลา่วยงัไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสาร 
  ท่ีได้รับการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
  
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ    
  และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ  
  
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
  เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบั AAA    
 
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ   
  เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า  
  
BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวตอ่การเปล่ียนแปลง  
  ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท่ี้อ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 
  
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
  
T1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคลอ่งท่ีดีมากและนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครอง  
  จากการผิดนดัช าระหนีท่ี้ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดติในระดบัดงักลา่วซึ่งมีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้  
  รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
   
T2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
  
T3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 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 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 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 าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 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.   
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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 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P Rating   
  
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 ุ     
เคร่ืองบ่งชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือทกุอนัดบั เพ่ือแยกความแตกตา่งออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั  
สากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเตมิตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพ่ือแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายใน  
อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต ่ากว่า "CCC(tha)"   
ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุณัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20806A 6 ส.ค. 63 GOV 50,000,000 49,997,945.29
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20806C 6 ส.ค. 63 GOV 427,000,000 426,978,358.63
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20813B 13 ส.ค. 63 GOV 450,000,000 449,941,749.97
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20820A 20 ส.ค. 63 GOV 50,000,000 49,989,135.92
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20820B 20 ส.ค. 63 GOV 300,000,000 299,934,035.06
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20827B 27 ส.ค. 63 GOV 400,000,000 399,876,093.19
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20903C 3 ก.ย. 63 GOV 645,000,000 644,749,342.65
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20910B 10 ก.ย. 63 GOV 420,000,000 419,841,320.23
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20917A 17 ก.ย. 63 GOV 80,000,000 79,951,098.40

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20917B 17 ก.ย. 63 GOV 130,000,000 129,943,109.84
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20924B 24 ก.ย. 63 GOV 120,000,000 119,922,600.64
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O01C 1 ต.ค. 63 GOV 200,000,000 199,861,383.81
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O15B 15 ต.ค. 63 GOV 185,000,000 184,824,020.44
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O22B 22 ต.ค. 63 GOV 400,000,000 399,587,056.88
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O29B 29 ต.ค. 63 GOV 400,000,000 399,519,247.00
16 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 10,475,195.92
17 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK F/D 28 ส.ค. 63 AA- 250,000,000 253,819,863.01

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท )

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร
ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์   

 ผู้ รับรอง / 
อาวัล /ค้้าประกัน

วันครบ
ก้าหนด

อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ
มูลค่าหน้าต๋ัว
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ก.ค.  63**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 10.0001

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 9.7253

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี -2.75%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +0.09%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 1                                        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 4,518                               

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 4,061                               

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +4,489

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.83%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย
** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 63

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ       ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ +0.06% +0.24% -2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.09% +0.09% +0.09%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

**เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index)
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 
การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงนิภาครัฐ                
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 
มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 คือ TMBAM M CHOICE   (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการ 
ถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย 
จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน 2565 
 

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

