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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนนี ้ไม่ได้ ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับ กองทุนรวมตลาด
เงิน เช่น อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่า ซึ่งอาจไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการ
หรื อในราคาที่เหมาะสม ดังนัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
ในกรณี ที่ กองทุนเปิ ดที เ อ็ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี ร้ ะยะสัน้ ส าหรั บกองทุนส ารองเลี ย้ งชี พ ไม่สามารถดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนที่มีการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ แต่กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของ
้
กองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ และมีการลงทุนในตราสารหนี ท้ ี่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่
เกินร้ อยละ 79 ซึง่ อาจเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าของตราสาร
หนี ้ที่กองทุนถือครอง และ/หรื อ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้ (Liquidity Risk) เมื่อมีการไถ่
ถอนจากผู้ถือหน่วยลงทุนมากผิดปกติ
ทัง้ นี ้ กองทุนนีม้ ีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทาสัญญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ดที่
อ้ า งอิ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ าอื่ น ใด เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย ง ( Hedging) จากอัต รา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนนี ้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตกรณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
กองทุนนี ้มีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอนาคต อันเนื่องมาจากการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ กองทุนจะดาเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายให้
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
กองทุนนี ้มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง รวมถึงมีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีตราสารด้ อยสิทธิ เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนได้ ตาม
หลัก เกณฑ์ Basel III ทัง้ นี ต้ ราสารดัง กล่า วมี ลัก ษณะที่ ส าคัญ คื อ ต้ อ งสามารถรองรั บ ผลขาดทุน ตามเงื่ อนไข
conversion to equity หรื อ write down/write off ได้ ท าให้ ก องทุน นี ม้ ี ค วามเสี่ ย งมากกว่า กองทุน รวมอื่ น จึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนอาจเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non-investment grade) ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของ
ผู้ออกตราสาร ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทังจ
้ านวนได้
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การทางการ
เงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุน
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และปฏิบตั ติ ามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รั บทราบและตกลงยิ นยอมให้ สิท ธิ แ ก่ บริ ษั ทจัดการที่ จ ะปฏิ บัติก ารและด าเนิน การต่า งๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐ ต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่ จ ะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่ อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
: TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND
(ชื่อย่อ: TMB-ES- PVD-STFIX)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน : 13 สิงหาคม 2562
วันที่จดทะเบียนกองทุน

: 16 สิงหาคม 2562

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
กองทุน จะลงทุน ในเงิ น ฝากตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝาก ตราสารหนี ้ ตราสารด้ อ ยสิ ท ธิ ศุกู ก สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า
(derivatives) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญา
ขายคืน (Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรื อ derivatives หรื อ Structured Note ที่มี
underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ
ทังนี
้ ้ โดยอายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจเกิน 1 ปี ได้ ในบาง
กรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ หรื อ ช่วงที่มี
การสัง่ ซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้ น
กองทุ น อาจเข้ าท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น ( Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้ อ บัง คับ และปั จ จัย อื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ทิ ศ ทางราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี ้ย และสภาวะอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้ น
สาหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี ้มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยจะทาสัญญาสวอป และ/หรื อ
ฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรื อสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง ( Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
อนึ่ง กองทุนอาจเข้ าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้ รั บการจัดอันดับ ความน่าเชื่ อถื อ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ(Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสันของสมาคมตลาดตราสารหนี
้
้ไทย (TBMA Short-term Government Bond
Total Return Index) (ร้ อยละ 35)
และดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) (ร้ อยละ 35)
และดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (Corporate Zero Rate Return
Index (A) 1Y) (ร้ อยละ 10)
และอัตราอ้ างอิง THBFIX สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้ วยค่าเฉลีย่ ของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิต
ในระดับ A อายุ 1 ปี (ร้ อยละ 20)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่
ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อ มูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลีย่ นตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สาหรั บกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนรวมที่มีการ
กาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 7,000 ล้ านบาท
Q: กองทุ นเปิ ดทีเอ็ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี ร้ ะยะสัน้ ส าหรั บ กองทุ นส ารองเลีย้ งชี พ เหมาะสมที่จะเป็ น
ทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกั บ : 1. ผู้ลงทุน ที่ เ ป็ นกองทุน สารองเลีย้ งชี พ ที่ ค าดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่าเงิ น ฝาก และยอมรั บ
ผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
2. ผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ที่ต้องการสภาพคล่องในการซื ้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ โดย
จะได้ รับเงินคืนภายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และเป็ นกองทุนเปิ ด
ที่สามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วันทาการ
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสีย่ งที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้ ได้ แก่ ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้ของ
ผู้ออกตราสารหรื อผู้ค ้าประกันหรื อของคู่สญ
ั ญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย (โปรดศึกษาความเสีย่ งเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนรวม)
Q: กองทุ น เปิ ดที เอ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี ร้ ะยะสั น้ ส าหรั บ กองทุ นส ารองเลี ย้ งชี พ เป็ นกองทุ นรวมที่มี
ผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q:
A:

ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้
สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ โดยจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ง
ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ ทุกวันใน
เวลาทาการ
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขาย รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ ดาเนินการ
ตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึง
บริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบผ่ า นทาง www.tmbameastspring.com หรื อ ติ ด ประกาศดั ง กล่ า วไว้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ ตามที่ ป ระกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน

1บาท
1 บาท ขึ ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน*
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หมายเหตุ * มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิ ยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อ
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
ระหว่ างวันทาการ
1. บริ ษัทจัดการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
2.อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัท
จัดการเท่านัน้

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นหรื อวิธีการอื่นที่
บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท
จัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารใดๆที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ : รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทา
การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1.
ทารายการที่บริ ษัทจัดการ
2.
ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1 บาท ขึ ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน* ณ
สิ ้นวันทาการซื ้อขาย

หมายเหตุ * มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ งความประสงค์ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่
ต้ องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ตได้ ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ โดยสามารถ
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง **
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ : กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั บลจ.ทหาร
ไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ที ่คาสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้ ) ตามวิธีการ
ขอรับเงินค่าขายดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็ คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็ คให้ ตามที่ อยู่ที่ใ ห้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชี ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุน อี ก กองหนึ่ง (กองทุน ปลายทาง) ในการสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งท าการเปิ ดบัญ ชี ก องทุน
ปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทกุ วันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนดังนี ้
1. ทารายการที่บริ ษัทจัดการ
2. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า

1 บาท ขึ ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน*

ณ สิ ้นวันทาการสับเปลีย่ น
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน*
ณ สิ ้นวันทาการสับเปลีย่ น ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ * มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ง้ และปั ด ทศนิ ย มต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่า หน่ว ยลงทุน ที่ ใ ช้ ค านวณราคารั บ ซื อ้ คืน หน่ว ยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

9

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง
จานวนเงิน หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ ถื อ หน่ ว ย ลง ทุ น ใ ช้ สา ม า รถ บริ ก า รก า รสั บ เ ปลี่ ย นหน่ ว ย ลง ทุ น ผ่ า นเ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บริ ษั ทจั ด การที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุม่ กองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" หรื อ "ทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง" ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ประสงค์ จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรั บใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ : กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลีย่ นเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

ตราสารหนี ้ระยะสัน้
สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ตลาดเงิน สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
ตลาดเงินภาครัฐ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
ธนพลัส
ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, JUMBO 25,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
China Equity Index

Global Income,

World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์
China Opportunity, China A Active,
ยูโรเปี ย้ น โกรท, US Blue Chip Equity,

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

กองทุนปลายทาง
ตลาดเงิน สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
ตลาดเงินภาครัฐ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้ จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, JUMBO 25,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
Global Income,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity, China Equity Index,
US500 Equity, US Blue Chip Equity,
ยูโรเปี ย้ น โกรท,
Global Quality Growth, Global Innovation,
China Opportunity, China A Active,
Emerging Active Equity, Asia Active Equity,
Japan Active Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์
ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ราคาในการ
สับเปลี่ยน
ออก*
ณ วัน

ราคาในการ
สับเปลี่ยน
เข้ า**
ณ วัน

T

T

T

T*

T

T

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T

T+1

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T

T+4

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T*

T* + 1

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T*

T* + 2

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T*

T* + 3

ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

T*

T* + 4

หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
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T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T+4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันที่ทารายการ

T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่า วในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ทัง้ นี ้ รวมถึ ง ผู้ล งทุน ที่ ใ ช้ ตัว แทนหรื อ ผู้จัด การที่ ตัง้ อยู่ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงิ นจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคแรก ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคแรก ข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคแรก
ข้ อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ อ งชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนีเ้ กิ ดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงิ น จากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
ไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. (1) (2) (3) และ(5) เกินหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรั บคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย
หรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จัด การไม่ขาย ไม่รั บ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รั บ สับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซือ้ ค าสั่ง ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
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การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคา
สัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด โดยผู้โอนจะต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่
ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการ
ทักท้ วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่า
การทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยัง
ผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับ เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1.ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุ นของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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2. บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดยกเว้ นการ
โอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้
คืนหน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้
ที่ Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสาร ดังนี ้
ก. เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ และ/หรื อเอกสารใด ๆ ที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนด
ได้ ในอนาคต
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม) บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดีย วเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎ
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ด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลัก เกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบ
ที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุน การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ
ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่ว ยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทา ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ น
ต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรั บปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการ
เปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษั ทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคื นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิม่ ขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ ลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ ออกเสี ย ง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
 บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
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การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม ทหารไทย จ ากั ด จั ด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2539 ทุ น จดทะเบี ย น
100,000,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อยล้ า นบาทถ้ วน) โดยมี ธ นาคารทหารไทยธนชาต เป็ นแกนน าของกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น มี
วัตถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการ
ทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวม ทหารไทย จ ากัด ได้ ท าการจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตงั ้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ 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 อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภูพ่ ฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริ มชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริ มชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณเบญจรงค์
เตชะมวลไววิทย์
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน
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จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
79 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
219,979 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุ น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัด การ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริ ญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัย
จั ด การกองทุ น ทหารไทย จ า กั ด
2547 ป ริ ญ ญ า ต รี เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรั พย์ จั ด การ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารหนี ้ และ
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ติดตามหลักทรัพย์ ท่ ี
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด
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นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2549 ป ริ ญ ญ า โ ท บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
2543 ป ริ ญ ญ า ต รี บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ฝ่ ายจัดการลงทุน
(การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2549 - 2563
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

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
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ นี ้ มีความเสี่ยงแตกต่ าง
กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(ระดับ 2) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ไม่ใช่กองทุนค ้าประกันเงินต้ น และ
ไม่ได้ รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเช่นเงินฝากทัว่ ไป เงินลงทุนของท่านอาจเพิ่มขึ ้น หรื อลดลงได้ โดยท่านอาจได้ รับเงินคืนไม่
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ครบตามจานวนเงินที่ทา่ นลงทุนไว้ โดยเป็ นไปตาม ปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ซึง่ เข้ ามากระทบกับผลการดาเนินงานของกองทุน ความ
เสีย่ งหลักของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)
คือความเสี่ยงที่มูลค่าของกองทุนลดลง อันเนื่องจากความผันผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินลดลง ตราสารหนี ้ก็มกั จะมีราคาสูงขึ ้น กองทุนก็ได้ ผลตอบแทนในรูปของ
กาไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึน้ ราคาของตราสารหนีก้ ็ มักจะลดลง และอาจทาให้
กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ ้นได้ แม้ วา่ ผู้ออกตราสารจะมีความมัน่ คงและมีความสามารถในการชาระหนี ้เป็ นปกติก็ตาม
ยิ่งตราสารหนี ้มีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบี ้ยมีการเปลีย่ นแปลงก็จะยิ่งมาก
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีนโยบายที่จะพยายาม
รักษาระดับอายุดเู รชั่นเฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) เพียงไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ
และกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จะพยายามกระจายการ
ลงทุนในหลายๆตราสาร กองทุนจึงมีความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยไม่มากนัก
2. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหรื อผู้ค ้าประกัน ผิดนัดชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยของตราสาร เมื่อ
ครบกาหนดชาระ กองทุนอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนี ้ได้
เพื่อให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีความสามารถในการ
ชาระหนี ้ หรื อ Credit Risk อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กองทุนจึงมีนโยบายมุง่ เน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพใน
ระดับ Investment grade และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม และบางส่วนอาจเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ ตามที่กล่าวไว้ ในนโยบายการลงทุนของโครงการ โดยทังนี
้ ้
ทางบริ ษัทจัดการจะเข้ าไปศึกษาปั จจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้คาประกัน/ คู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรมอย่าง
รอบคอบก่อนเข้ าทาการลงทุน รวมถึงพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม
นอกจากนันแล้
้ ว กองทุนสามารถลงทุนตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทังนี
้ ้ตรา
สารดัง กล่า วมี ลัก ษณะที่ สาคัญ คื อ ต้ อ งสามารถรองรั บ ผลขาดทุน เมื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ สถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศอย่ระหว่างการดาเนินการ (going concern) หรื อเมื่อธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินต่างประเทศ
มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ (gone concern) โดยหากเข้ าเงื่อนไขดังกล่าวตราสาร
Basel III จะถูกบังคับให้ ต้องรับรู้ ผลขาดทุนตามเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเป็ นหุ้น (conversion to equity) หรื อให้
ผู้ถือตราสารปลดหนี ้ให้ แก่ผ้ อู อกตราสาร (write down/write off) โดยทังนี
้ ้ทางบริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุน
ในผู้ออกและตราสาร Basel III ที่มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ Investment Grade เท่านัน้ รวมถึงพิจารณาผู้ออกตราสาร
จะต้ องมีฐานะการเงินและระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เท่านัน้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
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ในกรณีที่กองทุนเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ กองทุนจะมีความเสีย่ งของประเทศที่เข้ าลงทุน อันอาจเกิด
จากการเปลีย่ นแปลงในประเทศนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการเปลีย่ นผู้บริ หารประเทศ เปลีย่ นนโยบายของประเทศ รวมถึง
การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้ างหรื ออัตราในการจัดเก็บภาษี ข้ อจากัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ หรื อ
ประเทศประสบปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อจะด้ วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จนทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตาม
ระยะเวลาหรื อจานวนเงินที่ตกลงกันไว้ รวมถึงอาจทาให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อ
สัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อผลตอบแทนขันสุ
้ ดท้ ายที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศที่เข้ าลงทุน ต่างประเทศที่ กองทุนเข้ าลงทุน จะต้ องเป็ นประเทศที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลในอันดับ Investment Grade และบางส่วนอาจเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ของ
ประเทศที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ได้ โดยทังนี
้ ้ทางบริ ษัทจัดการจะเข้ าไปศึกษาปั จจัยพื ้นฐานของ
ประเทศผู้ออกตราสาร/ ผู้ค ้าประกัน/ คู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้ าทาการลงทุน รวมถึง
พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม
4. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
ในกรณีที่กองทุนเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งที่เกิดจากความไม่แน่นอนหรื อการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน หลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ
ทาให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถนาเงินกลับ
เข้ ามาในประเทศได้ หรื อสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสารหนี ้ (Liquidity Risk)
คือความเสีย่ งที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารในระยะเวลา หรื อราคาทีต่ ้ องการ / เหมาะสม เนื่องจากตราสารที่
กองทุนถือครองอยูน่ นขาดสภาพคล่
ั้
อง หรื อเป็ นไปตามสภาวะตลาด
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จะมี
นโยบายที่จะกระจายตราสารที่ลงทุนให้ มีอายุคงเหลือของตราสารที่แตกต่างกัน และส่วนใหญ่เป็ นตราสารที่มี
คุณภาพในระดับ Investment grade เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของตราสาร ตลอดจนมีการกาหนดสัดส่วนขัน้
ต่าของการคงทรัพย์สนิ ประเภททีม่ ีสภาพคล่องสูงมาก ให้ อยูใ่ นระดับเพียงพอต่อการไถ่ถอนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น เช่น
การกาหนดสัดส่วนขันต
้ ่าของเงินฝาก และ/หรื อ ตราสารหนี ้ภาครัฐ เป็ นต้ น
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่มีการขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ แต่กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะจัดการลงทุน
เพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลีย่ ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ จึงอาจมี
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้ เมือ่ มีการไถ่ถอนจากผู้ถือหน่วยลงทุนมากผิดปกติ
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นนอกเหนือไปจาก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
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เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบี ้ยหรือเงินต้ นคืน ใน
ราคาทีต่ กลงกันไว้ ลว่ งหน้ า ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้ สทิ ธิในการแปลงสภาพ ก็ยงั คงไว้ ซงึ่
สิทธิที่จะได้ รับดอกเบี ้ยและเงินต้ นตามสัญญา
7. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงที่เ ป็ นไปตามเกณฑ์ หรื อได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัว
แปร เฉพาะเมื่อสินค้ าหรื อตัวแปร และโครงสร้ างของตราสารประเภทนี ้ ไม่ขดั กับวั ตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญาและ/หรื อ ในตราสาร กองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.นอกจากนี ้ ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ทาให้ กองทุนมีความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนันกองทุ
้
นจึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร นอกจากนันแล้
้ ว บางตราสารให้ สิทธิแก่ผ้ อู อกในการที่จะ
ชาระหนีต้ ามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการชาระหนีต้ ามตราสารก่อนครบอายุตราสารนัน้ อาจมี
ผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้
8. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลีย่ นของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น
กล่าวคือหากค่าเงินบาทมีคา่ แข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินของตราสารทีเ่ ข้ าลงทุนนัน้ (เช่น
จาก 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 30 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวด และ/หรื อเงินต้ นเมื่อ
ครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึง่ จะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนตา่ กว่าทีค่ าดไว้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จะพิจารณาป้องกันความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ นไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของจ่านวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมีความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ นอยูบ่ ้ างในส่วนที่ไม่ได้ ทา่ การป้องกันความเสีย่ งไว้
9. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายล่ วงหน้ า
กองทุนอาจมีการเข้ าท่าธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) หรื อเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริ หารกองทุน (efficient portfolio management)
1) ในการเข้ าท่าธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสีย่ งจากการที่
คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ท่าให้ การลดความเสีย่ งด้ านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate
Risk) หรื ออัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญา
กองทุนจะเข้ าท่าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากส่านักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าท่าธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยูบ่ ้ าง โดยจะท่าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
อนึง่ การท่าธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสีย่ ง) จากการเปลีย่ นแปลงของราคา
อัตราดอกเบี ้ย และอัตราแลกเปลีย่ น แต่ถ้าหากการเปลีย่ นแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ตอ่ มูลค่าของตราสารที่กองทุน
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ถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของ
กองทุน
2) ในการเข้ าท่าธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารกองทุน (efficient portfolio
management) บริ ษัทฯ จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สา่ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
วัตถุประสงค์ในการเข้ าท่าธุรกรรมดังกล่าว จะเป็ นไปเพื่อเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรื อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริ หารจัดการความเสีย่ งของกองทุน โดยการท่าธุรกรรมดังกล่าว อาจเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งโดยรวมของ
กองทุน เช่น การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มอายุดเู รชัน่ เฉลีย่ ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น
(Portfolio Duration) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การเข้ าท่าธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว จะต้ องไม่ทา่ ให้ วตั ถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยง
อาทิ การเพิม่ ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นให้ แก่กองทุนตราสารหนี ้ (Currency Mismatch) หรื อการสร้ างภาระ
ผูกผันให้ เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาออปชันทีผ่ กู พันกองทุนใน
ฐานะผู้ให้ สญ
ั ญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้ าอ้ างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้การท่าธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา (Counter
Party Risk) ซึง่ กองทุนจะลดความเสีย่ งดังกล่าวโดยจะเลือกท่าสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade เท่านัน้
10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรือประกาศใดๆ โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรื อประกาศใดๆ โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุน
และ/หรื อ ทาให้ กองทุนต้ องเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนอาจต้ องปรับเปลี่ยนอายุดเู รชัน่ เฉลี่ย
ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) และ/หรื อ การที่กองทุนต้ องขายตราสารก่อนครบกาหนด
และ/หรื อ ยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่ได้ ทาไว้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทาให้ กองทุน
เกิดการขาดทุน เป็ นต้ น
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ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade หรื อ เงิน
ฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหรื อสัญญาดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 ตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลตามที่ประกาศ
กาหนด
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื อ
อยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อ ผู้ออก
จัดตัง้ ขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น า้ หนั ก ของตราสารที่
ลงทุนใน benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น า้ หนัก ของทรั พ ย์ สิ น ที่
ลงทุนใน benchmark + 5%
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รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ
6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงิ นต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.1.3.3.1 –
6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับinvestment grade
6.2.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
6.2.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives)
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2 ที่จด
ทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
ไม่เกิน 5%
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น า้ หนั ก ของทรั พ ย์ สิ น ที่
ลงทุนใน benchmark +10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมาย รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
ไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
รอบปี บัญชี
เงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่
ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
5. total SIP ซึ่ง ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิน ตามข้ อ 7 ในส่ว นที่ 1 : อัต ราส่ว นการลงทุน ที่ค านวณตามผู้ออก รวมกันไม่เกิน 15%
ทรั พย์ สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ศุกูก
หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
ส.ค.63
– ก.ค.64
ส.ค.62 – ก.ค.63
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ไม่เกิน 1.0000
0.4511
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.7500
0.3495
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1000
0.0267
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1000
0.0749
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0500
0.0000
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
0.4511
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริ งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
ส.ค.62 – ก.ค.63
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุ น / สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ไม่มี
ไม่มี
ลงทุนเข้ า
ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุน/ สับเปลีย่ นหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
ลงทุนออก
ส่ ว นต่ า งมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุน
(Spread) ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทา
รายการนี ้ เมื่ อ มี ก ารสั่ง ขาย
ไม่มี
ไม่มี
หรื อ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
ออก (เก็บเข้ ากองทุน)
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขัน้
1,000 หน่วย (คิด
ค่า ธรรมเนี ยมการโอนหน่วย
ต่า 100 บาท แต่ไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 100
ลงทุน
1,000 บาทต่อครัง้ )
บาท แต่ไม่เกิน 1,000
บาทต่อครัง้ )
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0.4720
0.3496
0.0267
0.0957
0.0000
0.4720

เรียกเก็บจริง
ส.ค.63 – ก.ค.64
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย (คิด
ค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 100
บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )
30

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

258.05%

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นโดยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น ส้ า หรั บ กองทุ น ส้ า รองเลี้ ย งชี พ
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2564
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

1,369,317,276.87

46.10%

0.00

0.00%

1,549,850,245.10

52.17%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

48,076,142.89

1.62%

พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่้ากว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น ส้ า หรั บ กองทุ น ส้ า รองเลี้ ย งชี พ
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2564
จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ าตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

พันธบัตร
อายุ คงเหลื อน้อยกว่ าหนึ่งปี

1,370,000,000

รวมพันธบัตร

1,369,317,276.87

46.10%

1,369,317,276.87

46.10%

หุ้นกู้
Rating A+

233,300,000

235,332,935.52

7.92%

Rating AA(tha)

208,000,000

211,341,641.02

7.11%

Rating AAA(tha)

200,000,000

201,235,644.00

6.77%

Rating A-

200,000,000

200,413,009.92

6.75%

Rating BBB+

190,000,000

193,751,760.90

6.52%

Rating AA

145,000,000

144,244,787.80

4.86%

Rating A

123,000,000

123,592,740.42

4.16%

Rating -

90,000,000

90,760,094.10

3.06%

Rating AAA

30,000,000

30,235,748.40

1.02%

1,430,908,362.08

48.17%

118,941,883.02

4.00%

118,941,883.02

4.00%

48,076,142.89

1.62%

48,076,142.89

1.62%

ทรัพย์ สินอื่น

4,431,003.63

0.15%

หนี้สินอื่น

-1,228,552.33

-0.04%

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ

2,970,446,116.16

100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน

300,936,613.26

รวมหุ้นกู้
หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
Rating AA-(tha)
รวมหุ้นกู้ตา่ งประเทศ

3,500,000

เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

9.8706

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
AAA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มีความเสี่ยง “น้ อยที่สดุ ”
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อค ้าประกันโดย
รัฐบาล
AA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้
นี ้ต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้ อย
A(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์
หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่น
ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
BBB(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันปานกลางเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ มากว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่า
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ตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings
F1(tha)

ระดับความสามารถขันสู
้ งสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นๆ
ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึง่ กาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้จะยอมให้ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง "น้ อยที่สดุ " เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อ
ค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ "+" แสดงไว้ เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด

F2(tha)

ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรี ยบเทีย บกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสันมากกว่
้
า
ตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับที่สงู กว่า

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ

AA

มีความเสี่ยงต่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่า บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
T1

ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชาระหนี ้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่ องหมาย "+" ด้ วยจะได้
รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น

T2

ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ

T3

ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating
Aaa
Aa
A
Baa

Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain
speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating
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P1
P2
P3

Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating
AAA
AA
A
BBB

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating
A1
A2
A3

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสาหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ ตอ่ จากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ
สากล เครื่ องหมาย "+" หรื อ "-" อาจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึง่ ๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภายใน
อันดับความน่าเชื่อถือขันหลั
้ กทังนี
้ ้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ตอ่ ท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรื ออันดับที่ต่ากว่า "CCC(tha)"
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสณ
ั ลักษณ์ตอ่ ท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)"

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น ส้ า หรั บ กองทุ น ส้ า รองเลี้ ย งชี พ
รายละเอี ย ดและอั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของตราสาร
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ประเภทหลั ก ทรั พ ย์

ชื่ อ ผู้ อ อก

ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ รั บ รอง /
อาวั ล /ค้้ าประกั น

วั น ครบก้ า หนด

อั น ดั บ
ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ

มู ล ค่ าหน้ าตั๋ ว

มู ล ค่ าตามราคาตลาด(บาท)

1 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21805B

5 ส.ค. 64

GOV

100,000,000

99,996,274.11

2 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21813A

13 ส.ค. 64

GOV

150,000,000

149,983,234.75

3 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21819A

19 ส.ค. 64

GOV

150,000,000

149,972,487.24

4 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21826A

26 ส.ค. 64

GOV

30,000,000

29,992,399.19

5 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21909A

9 ก.ย. 64

GOV

280,000,000

279,889,347.86

6 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21916A

16 ก.ย. 64

GOV

50,000,000

49,974,020.36

7 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21923A

23 ก.ย. 64

GOV

50,000,000

49,970,069.30

8 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21930A

30 ก.ย. 64

GOV

200,000,000

199,865,296.27
99,928,828.77

9 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21O07B

7 ต.ค. 64

GOV

100,000,000

10 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21O21A

21 ต.ค. 64

GOV

100,000,000

99,909,096.41

11 . พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง

CB21O28A

28 ต.ค. 64

GOV

160,000,000

159,836,222.61

12 . หุ้นกู้

บมจ. บ้านปู

BANPU22304A

4 มี.ค. 65

A+

100,000,000

99,158,489.37

13 . หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

BJC219A

7 ก.ย. 64

A+

30,000,000

30,387,881.10

14 . หุ้นกู้

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

BJC233A

24 มี.ค. 66

A+

5,000,000

5,244,588.60

15 . หุ้นกู้

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์

BTSG21811C

11 ส.ค. 64

A

90,000,000

89,974,856.34

16 . หุ้นกู้

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์

BTSG225A

24 พ.ค. 65

A

33,000,000

33,617,884.08

17 . หุ้นกู้

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF218A

19 ส.ค. 64

A+

55,000,000

56,322,607.00

18 . หุ้นกู้

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF218B

2 ส.ค. 64

A+

20,000,000

20,489,663.60

19 . หุ้นกู้

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

CPF231A

22 ม.ค. 66

A+

10,000,000

10,126,344.50

20 . หุ้นกู้

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN236A

9 มิ.ย. 66

AA

100,000,000

100,218,145.00

21 . หุ้นกู้

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

CPN241A

29 ม.ค. 67

AA

45,000,000

44,026,642.80

22 . หุ้นกู้

บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

ICBCTL219A

23 ก.ย. 64

AAA(tha)

100,000,000

100,719,867.00

23 . หุ้นกู้

บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

ICBCTL21OA

26 ต.ค. 64

AAA(tha)

100,000,000

100,515,777.00

24 . หุ้นกู้

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์

LH21OA

5 ต.ค. 64

A+

3,300,000

3,346,433.15

25 . หุ้นกู้

บจ. น้า้ ตาลมิตรผล

MPSC21OA

31 ต.ค. 64

A+

10,000,000

10,256,928.20

26 . หุ้นกู้

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

TBEV223A

19 มี.ค. 65

AA(tha)

50,000,000

51,333,046.00

27 . หุ้นกู้

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

TBEV244A

20 เม.ย. 67

AA(tha)

90,000,000

90,236,580.30

28 . หุ้นกู้

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

TBEV256A

11 มิ.ย. 68

AA(tha)

68,000,000

69,772,014.72

29 . หุ้นกู้

บจ. เงินติดล้อ

30 . หุ้นกู้

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

31 . หุ้นกู้

บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

32 . หุ้นกู้

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

33 . หุ้นกู้ตา่ งประเทศ

บมจ. ไทยออยล์

TOP231Y

34 . เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

TIDLOR221A

24 ม.ค. 65

-

90,000,000

90,760,094.10

TISCOG21O21A

21 ต.ค. 64

A-

200,000,000

200,413,009.92

TLT234A

26 เม.ย. 66

AAA

30,000,000

30,235,748.40

TRUE22NA

10 พ.ย. 65

BBB+

190,000,000

193,751,760.90

23 ม.ค. 66

AA-(tha)

3,500,000

118,941,883.02

KBANK

AA(tha)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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ผลการด้ าเนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 ก.ค. 64

31 ก.ค. 63**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)

9.8045

10.0001

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

9.8705

9.8045

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+0.68%

-1.96%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+0.90%

+0.16%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

2,394

1

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

2,970

2,394

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

2,690

2,499

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

+559

+2,367

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.10%

0.19%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 63
TMB-ES-PVD-STFIX

Benchmark 1 Return

4.00%

3.00%

2.51%
2.00%

1.00%

0.00%

-1.00%

-1.30%
-2.00%

-3.00%

-4.00%
19-Aug-19

30-Jul-21

ผลการด้ าเนิ น งานของ กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง ตลาดหนี้ ร ะยะสั้ น ส้ า หรั บ กองทุ น ส้ า รองเลี้ ย งชี พ

ณ วั น ที่

30 กรกฎาคม 2564

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 1 ปี ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น
ร้ อ ยละต่อ ปี
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดหนี้ระยะสั้น ส้าหรับกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ
เกณฑ์มาตรฐาน ***

(30 เม.ย. 64)

(29 ม.ค. 64)

(31 ก.ค. 63)

(16 ส.ค. 62)

+0.17%
+0.15%

+0.26%
+0.48%

+0.68%
+0.90%

-0.66%
+1.28%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตั ดสินใจลงทุน
***เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 35%

และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) 35%
และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y) 10%
และอัตราอ้างอิง THBFIX ส้าหรับระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี 20%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 คือ TMBAM M CHOICE (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหาร
ไทย จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตรา
สารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ไ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความเสี่ยงของตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบ
ข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นต้ น ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อโดยผ่านเครื อข่าย Internet ของสานักงานสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัท
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไ ด้ เป็ นการแสดงว่า
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลใน
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 27 กันยายน 2564
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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