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การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และ ผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
กองทนุนีไ้มไ่ด้ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต ่าเชน่เดียวกบั กองทนุรวมตลาด
เงิน เช่น อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการ
หรือในราคาท่ีเหมาะสม ดงันัน้ จงึอาจมีความเส่ียงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ไม่สามารถด ารง
สินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีมีการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ แตก่องทนุมีนโยบายท่ีจะจดัการลงทนุเพ่ือให้อายดุเูรชัน่เฉล่ียของตราสารทัง้หมดของ
กองทนุ (Portfolio Duration) ไมเ่กิน 1 ปี โดยประมาณ และมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอขายในต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 79 ซึง่อาจเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของตราสาร
หนีท่ี้กองทุนถือครอง และ/หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) เม่ือมีการไถ่
ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผิดปกต ิ 
ทัง้นี ้กองทุนนีมี้นโยบายป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยจะท าสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดท่ี
อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ่ืนใด เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ    
กองทนุนีมี้ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ 
เน่ืองจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตกรณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
กองทนุนีมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุในอนาคต อนัเน่ืองมาจากการแก้ไขเพิ่มเตมิ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่กองทนุจะด าเนินการปรับเปล่ียนนโยบายให้
สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
กองทนุนีมี้นโยบายท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ี
มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงมีนโยบายท่ีลงทุนในหรือมีตราสารด้อยสิทธิ เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ทัง้นีต้ราสารดังกล่าวมีลักษณะท่ีส าคัญคือต้องสามารถรองรับผลขาดทุนตามเง่ือนไข 
conversion to equity หรือ write down/write off ได้  ท าให้กองทุนนีมี้ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุอาจเข้าลงทนุในตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้อง
ผู้ออกตราสาร ซึง่สง่ผลให้ผู้ลงทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรือทัง้จ านวนได้  
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ ให้บริการทางการ
เงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น]  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ 
ตามค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น                
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ              
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน                :    กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

       :   TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND  

                                                    (ช่ือยอ่: TMB-ES- PVD-STFIX) 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  13 สงิหาคม 2562 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :  16 สงิหาคม 2562 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :           
กองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารด้อยสิทธิ ศุกูก สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(derivatives) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ  รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุ  
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ Structured Note ที่มี 
underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
กองทนุมีนโยบายที่จะจดัการลงทนุเพื่อให้อายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ  
ทัง้นี ้โดยอายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจเกิน 1 ปี ได้ในบาง
กรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ หรือ ช่วงที่มี
การสัง่ซือ้หรือไถ่ถอนหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ เป็นต้น 
กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน( Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 
 
ส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ กองทนุนีม้ีนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจะท าสญัญาสวอป และ/หรือ
ฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ  
อนึ่ง กองทุนอาจเข้าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความ
นา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ได้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ(Benchmark) : 
 

ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (ร้อยละ 35) 
และดชันีพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อาย ุ1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) (ร้อยละ 35) 
และดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอายคุงที่ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั A อายุ 1 ปี(Corporate Zero Rate Return 
Index (A) 1Y) (ร้อยละ 10) 
และอตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยคา่เฉลีย่ของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจดัอนัดบัเครดิต
ในระดบั A อาย ุ1 ปี (ร้อยละ 20) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึง
วนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกลา่วให้     ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นกองทุนรวมที่มีการ

ก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุเพื่อผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 4,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เหมาะสมที่จะเป็น

ทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  เหมาะสมกับ :  1. ผู้ ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต ่ากวา่หุ้นได้ 

  2. ผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท่ีต้องการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ โดย
จะได้รับเงินคืนภายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
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- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และเป็นกองทนุเปิด
ที่สามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ 

  
    ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

โดยจะต้องค านงึถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  ปัจจยัที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้ได้แก่ ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้อง     

ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัหรือของคู่สญัญาที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย (โปรดศกึษาความเสีย่งเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ใน
หวัข้อปัจจยัความเสีย่งของกองทนุรวม) 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เป็นกองทุนรวมที่มี

ผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ ทกุวนัใน
เวลาท าการ 

 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้ด าเนินการ
ตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึง
บริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป   1 บาท ขึน้ไป 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ*                

   ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
หมายเหต ุ  * มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 

          วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

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

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

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

              หมายเหต ุ   * ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

         กรณีช าระด้วยเงนิสด  (รวมถงึการโอนเงนิผ่านธนาคาร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการเทา่นัน้  
 

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 

24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นหรือวิธีการอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้
สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

หมายเหต ุ :    รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
  การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  
 
 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ดงันี ้

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

 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท ขึน้ไป 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ* ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขาย  

  
หมายเหต ุ* มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
 
              ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ    
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่

ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 
 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเลอืกใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  โดยสามารถ

สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com  ได้ตลอด 24 ชัว่โมง **   
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
               
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ : กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ปัจจุบนั บลจ.ทหาร
ไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) ตามวิธีการ
ขอรับเงินคา่ขายดงันี ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต  

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชย์ 
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต ตามวิธีการที่บริษัทจดัการ

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

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงันี ้
 

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

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาท ขึน้ไป 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ*  
 

  ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก         มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ*     
       ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
    (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
หมายเหต ุ   *     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  

ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
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                       สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง 
จ านวนเงิน หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 
 
 

          สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุน ใ ช้ สามา รถบ ริก า รกา รสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุนผ่ า น เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ งบ ริ ษั ทจัดการที่  
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี"  หรือ "ทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง" ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
 

หมายเหต ุ  :   กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

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

กองทุนเปิดทหารไทย 
ราคาในการ
สับเปลี่ยน
ออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยน
เข้า** 
ณ วัน 

กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง   

ตราสารหนีร้ะยะสัน้  
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 
SET50, JUMBO 25, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 

T T 

Global Income,    
World Equity Index,  

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

ยโูรเปีย้น โกรท,   
Global Quality Growth,  Global Innovation, 

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

Japan Active Equity,   
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์ 

T T* 

ตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 
ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 

ธนพลสั 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
T T 

ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ,  
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 
SET50, JUMBO 25, 

 
 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T T+1 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T T+4 

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

World Equity Index,  
Emerging Markets Equity,  

US500 Equity,  
 โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์ 

 
 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 2 

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

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

Asia Active Equity 

 
 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 3 

Global Innovation ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ T* T* + 4 
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  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                           T+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                              T*+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

                                                                                                                         T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย   
                                                                                                                         T*+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย        
          
Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

A:  - บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเ งินเก่ียวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี  ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความ
เสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 
, การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหา
ขาดสภาพคลอ่งหรือไมส่ามารถจ าหนา่ยได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัท
จดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
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ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของ
กองทนุอนัได้แก่ คา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขาย
คืนหน่วยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/
หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอยา่งใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินวา่สมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้
แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(swing pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย 
swing factor เพื่อสะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจ
เกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่ง
ผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นที่สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) 
ของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
เกินระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการ
จะพิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สนิต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ 
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ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทนุและ/หรือคา่ใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/
หรือ ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้าม)ีมาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ทีเ่รียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินจิของบริษัท
จดัการ แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุใน
วนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้วทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
ใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น
ของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับ
การจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่น
ของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เกินกวา่ swing 
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threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หนว่ย
ลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทุนรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไมต่ า่กวา่ร้อยละ   10   ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ตามรายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทยีบ

กบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ 

มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
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• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัได้ แต ่
Redemption Gate จะไมต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้
ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับ

ซือ้คืนหนว่ยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) 

โดยไมม่ีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ได้ตาม
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ที่ระบใุนโครงการ และไมเ่กิน Gate period 
สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวธีิที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate 
ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ได้แก่ 
การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือ
ร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลอืได้ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
ถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมี
การใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไมป่กติ หรือประเมนิวา่
สถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold 
ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
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2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมิน
ว่าสภาพคลอ่งของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม  อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข  ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการ
จะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่ราย
ยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึง่ การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
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ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

 
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรือ  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคแรก ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสิบวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก ข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคแรก 
ข้อ (2) ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั  
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การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุน
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม  
(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
สว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการ  
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ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3)   หรือ (5)  ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบ
โดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ(5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย
หรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค า
สัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุตามวิธีการที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด โดยผู้โอนจะต้องเสยี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ หลงัจากที่
ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์  หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
ทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่า
การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
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สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับ
โอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงั
ผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ย
ลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนดยกเว้นการ
โอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:  ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ 
ที่ Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   
ก.   เอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่บริษัทจดัการอาจก าหนด
ได้ในอนาคต 

ข.   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  
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Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  (เกินกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดีย วเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบ
ที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ          
ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท า ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
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ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)   
จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสยี
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิม่ขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

 การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใ ช้สิท ธิออกเสียงและการด า เนินการใ ช้สิท ธิออกเสียง  ไ ด้ที่   
www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

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

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  
 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2539 ทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้
เป็นบริษัทจดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มี
ความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

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

 
 
 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com


หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

25 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 73 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
213,157 ล้านบาท 

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

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ตราสารหนี ้และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์เปรียบเทยีบ 
ติดตามหลักทรัพย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 
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2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ป ริญญาต รี  เ ศ รษฐศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปั จ จุบั น  บ ริ ษัทห ลักท รัพ ย์
จั ดการกอง ทุน  ทหารไทย  จ า กั ด 
ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเส่ียง 

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

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 2546 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2544 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2560-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด – ผู้จัดการ
กองทุน ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 
2546-2554 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) – หวัหน้าส่วนบริหารการ
ลงทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ไมม่ี 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200  
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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Q:  รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ 

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

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
                      ไมม่ี 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ นี ้มีความเสี่ยงแตกต่าง

กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

 
 

 

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไมใ่ชก่องทนุค า้ประกนัเงินต้น และ
ไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเช่นเงินฝากทัว่ไป เงินลงทนุของทา่นอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ โดยทา่นอาจได้รับเงินคืนไม่
ครบตามจ านวนเงินท่ีทา่นลงทนุไว้ โดยเป็นไปตาม ปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ซึง่เข้ามากระทบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุ  ความ
เสีย่งหลกัของกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มดีงันี ้
 
 

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

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า        
(ระดับ 2) เป็นต้นไป  (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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1.    ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk) 
คือความเสี่ยงที่มูลค่าของกองทุนลดลง อนัเนื่องจากความผนัผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ 
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน 
กลา่วคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินลดลง ตราสารหนีก็้มกัจะมีราคาสงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของ
ก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบีย้เพิ่มสูงขึน้ ราคาของตราสารหนีก็้มักจะลดลง และอาจท าให้
กองทนุเกิดผลขาดทนุขึน้ได้แม้วา่ผู้ออกตราสารจะมีความมัน่คงและมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม 
ยิ่งตราสารหนีม้ีอายยุาว ผลกระทบตอ่ราคาเมื่อดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลงก็จะยิ่งมาก  
เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีนโยบายที่จะพยายาม
รักษาระดบัอายดุเูรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) เพียงไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ 
และกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ จะพยายามกระจายการ
ลงทนุในหลายๆตราสาร กองทนุจึงมีความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ไมม่ากนกั 

 
2.  ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนั ผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เมื่อ
ครบก าหนดช าระ  กองทนุอาจจะเกิดผลขาดทนุจากการถือตราสารนีไ้ด้  
 
เพื่อให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีความสามารถในการ
ช าระหนี ้หรือ Credit Risk อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ กองทนุจึงมีนโยบายมุง่เน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพใน
ระดบั Investment grade และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และบางสว่นอาจเข้าลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการ
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (non-
investment grade) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้ ตามที่กลา่วไว้ในนโยบายการลงทนุของโครงการ โดยทัง้นี ้
ทางบริษัทจดัการจะเข้าไปศึกษาปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้ค าประกนั/ คู่สญัญาในการท าธุรกรรมอย่าง
รอบคอบก่อนเข้าท าการลงทนุ รวมถึงพิจารณาสดัสว่นการลงทนุในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม 
 
นอกจากนัน้แล้ว กองทนุสามารถลงทนุตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III ทัง้นีต้รา
สารดังกล่าวมีลักษณะที่ส าคัญ คือต้องสามารถรองรับผลขาดทุนเมื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
ตา่งประเทศอยร่ะหวา่งการด าเนินการ (going concern) หรือเมื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินตา่งประเทศ
มีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (gone concern) โดยหากเข้าเง่ือนไขดงักล่าวตราสาร 
Basel III จะถกูบงัคบัให้ต้องรับรู้ผลขาดทนุตามเง่ือนไขบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้น (conversion to equity) หรือให้
ผู้ ถือตราสารปลดหนีใ้ห้แก่ผู้ออกตราสาร (write down/write off)  โดยทัง้นีท้างบริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุ
ในผู้ออกและตราสาร Basel III ที่มีคณุภาพอยูใ่นระดบั Investment Grade เทา่นัน้  รวมถึงพิจารณาผู้ออกตราสาร
จะต้องมีฐานะการเงินและระดบัของเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้เทา่นัน้ 
 
 

3.  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
ในกรณีที่กองทนุเข้าลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ กองทนุจะมีความเสีย่งของประเทศที่เข้าลงทนุ อนัอาจเกิด
จากการเปลีย่นแปลงในประเทศนัน้ ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นผู้บริหารประเทศ เปลีย่นนโยบายของประเทศ รวมถึง
การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้างหรืออตัราในการจัดเก็บภาษี  ข้อจ ากัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

30 

ประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือจะด้วยเหตผุลอื่นใดก็ตาม จนท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตาม
ระยะเวลาหรือจ านวนเงินที่ตกลงกันไว้ รวมถึงอาจท าให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือ
สญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนขัน้สดุท้ายที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
 
เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทุน  ต่างประเทศที่กองทนุเข้าลงทุน จะต้องเป็นประเทศที่ได้รับการจดั
อนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัสากลในอนัดบั Investment Grade และบางสว่นอาจเข้าลงทนุในตราสารหนีข้อง
ประเทศที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบั
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ได้ โดยทัง้นีท้างบริษัทจัดการจะเข้าไปศึกษาปัจจัยพืน้ฐานของ
ประเทศผู้ออกตราสาร/ ผู้ค า้ประกัน/ คู่สญัญาในการท าธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้าท าการลงทุน รวมถึง
พิจารณาสดัสว่นการลงทนุในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม 
 

4.   ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
ในกรณีที่กองทนุเข้าลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ กองทนุอาจมีความเสีย่งที่เกิดจากความไมแ่นน่อนหรือการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ 
ท าให้กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่สามารถน าเงินกลบั
เข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

5.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk)  
คือความเสีย่งที่กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในระยะเวลา หรือราคาทีต้่องการ / เหมาะสม เนื่องจากตราสารท่ี
กองทนุถือครองอยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง หรือเป็นไปตามสภาวะตลาด  
เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จะมี
นโยบายที่จะกระจายตราสารท่ีลงทนุให้มีอายคุงเหลอืของตราสารท่ีแตกตา่งกนั  และสว่นใหญ่เป็นตราสารท่ีมี
คณุภาพในระดบั Investment grade เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งของตราสาร  ตลอดจนมีการก าหนดสดัสว่นขัน้
ต ่าของการคงทรัพย์สนิประเภททีม่ีสภาพคลอ่งสงูมาก ให้อยูใ่นระดบัเพียงพอตอ่การไถ่ถอนท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เช่น 
การก าหนดสดัสว่นขัน้ต ่าของเงินฝาก และ/หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ เป็นต้น  
 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีมีการขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ แตก่องทนุมีนโยบายทีจ่ะจดัการลงทนุ
เพื่อให้อายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ไมเ่กิน 1 ปีโดยประมาณ จึงอาจมี
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารหนี ้เมือ่มีการไถ่ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผดิปกติ  
 

 6.  ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้นอกเหนือไปจาก
ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
เนื่องจากกองทนุอาจลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบีย้หรือเงินต้นคืน ใน
ราคาทีต่กลงกนัไว้ลว่งหน้า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แตห่ากผู้ ถือหุ้นกู้ ไมใ่ช้สทิธิในการแปลงสภาพ ก็ยงัคงไว้ซึง่
สทิธิที่จะได้รับดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญา 
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7.   ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวั
แปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี ้ไม่ขดักับวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ  
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญาและ/หรือ ในตราสาร กองทนุจะเลือกลงทนุกบัคู่สญัญาที่ได้รับการจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต.นอกจากนี ้ตราสารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  
ท าให้กองทนุมีความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของตราสารได้  ดงันัน้กองทนุจึงจะพิจารณาลงทนุในสดัสว่นท่ีเหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการท่ีจะ
ช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุตราสาร  ซึ่งในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุตราสารนัน้  อาจมี
ผลกระทบจากมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 
 

8.   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)   
คือความเสีย่งทีเ่กิดจากความผนัผวนของอตัรา แลกเปลีย่นของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินสกลุตา่งประเทศอื่น 
กลา่วคอืหากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินของตราสารท่ีเข้าลงทนุนัน้ (เช่น 
จาก 34 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท) จะท าให้กองทนุได้รับดอกเบีย้รับตามงวด และ/หรือเงินต้นเมื่อ
ครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึง่จะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต า่กวา่ทีค่าดไว้  
กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จะพจิารณาป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นไมต่่า่กวา่ร้อยละ 90 ของจ่านวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ ดงันัน้ กองทนุจงึยงัคงมีความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นอยูบ้่างในสว่นท่ีไมไ่ด้ทา่การป้องกนัความเสีย่งไว้  
 

9.   ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า   
กองทนุอาจมีการเข้าทา่ธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) หรือเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการบริหารกองทนุ (efficient portfolio management) 
1) ในการเข้าทา่ธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมคีวามเสีย่งจากการท่ี
คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ทา่ให้การลดความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Risk) หรืออตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไมเ่ป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งของคูส่ญัญา 
กองทนุจะเข้าทา่ธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากสา่นกังาน ก.ล.ต. 
นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าทา่ธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะทา่ให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง 
อนึง่ การทา่ธุรกรรมซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไมแ่นน่อน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของราคา 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่น แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุ
ถืออยู ่กองทนุก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของ
กองทนุ 
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2) ในการเข้าทา่ธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารกองทนุ (efficient portfolio 
management) บริษัทฯ จดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่สา่นกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดย
วตัถปุระสงค์ในการเข้าทา่ธุรกรรมดงักลา่ว จะเป็นไปเพื่อเพิม่ผลตอบแทนจากการลงทนุหรือเพิม่ประสทิธิภาพใน
การบริหารจดัการความเสีย่งของกองทนุ โดยการทา่ธุรกรรมดงักลา่ว อาจเป็นการเพิม่ความเสีย่งโดยรวมของ
กองทนุ เช่น การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเพิ่มอายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ 
(Portfolio Duration) เป็นต้น 
ทัง้นี ้การเข้าทา่ธุรกรรมในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องไมท่า่ให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเบี่ยง 
อาทิ การเพิม่ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นให้แก่กองทนุตราสารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระ
ผกูผนัให้เกินกวา่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ (Leverage) เชน่ การเข้าเป็นคูส่ญัญาออปชนัท่ีผกูพนักองทนุใน
ฐานะผู้ให้สญัญา (Option Writer) โดยไมม่ีการลงทนุในสนิค้าอ้างอิงเพยีงพอตอ่การสง่มอบ เป็นต้น 
นอกจากนีก้ารทา่ธุรกรรมซือ้ขายลว่งหน้า อาจมคีวามเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาของคูส่ญัญา (Counter 
Party Risk) ซึง่กองทนุจะลดความเสีย่งดงักลา่วโดยจะเลอืกทา่สญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือในระดบั Investment Grade เทา่นัน้ 

 
10.    ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

               และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ  โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน  
และ/หรือ ท าให้กองทนุต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ  ตวัอย่างเช่น กองทนุอาจต้องปรับเปลี่ยนอายดุเูรชัน่เฉลี่ย
ของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration)  และ/หรือ การที่กองทุนต้องขายตราสารก่อนครบก าหนด 
และ/หรือ ยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่ได้ท าไว้ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจท าให้กองทนุ
เกิดการขาดทนุ เป็นต้น 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน           

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
      2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงิน

ฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 ตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไมไ่ด้มี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลตามที่ประกาศ
ก าหนด 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรือ
อยูใ่นระบบของ regulated market 

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

6 ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู 

ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือ    ผู้ออก
จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
รายละเอียดตามแบบ filing 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนักของทรัพย์สินที่
ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มี
ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 
6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1  – 
6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบัinvestment grade 
6.2.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6.2.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สาหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ย
ดงักลา่วที่อยู ่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้
แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนักของทรัพย์สินที่
ลงทนุใน benchmark +10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมาย

ไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกันไม่เกิน 45%  เฉลี่ยใน
รอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอน

สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้ 

2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  
ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่
ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5. total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก 
หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6  
ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด              
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์  

และนายทะเบียน ณ วันที่ค านวณ) 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  

ไมเ่กิน  1.0000 0.4511 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.7500  0.3495 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1000  0.0267 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1000 0.0749 
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0500 0.0000 

    รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.4511 
หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว   
                 2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
                 3.คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุท่ีเรียกเก็บจริงจะเปลีย่นแปลงจากเดิมร้อยละ 0.0750 
                    เป็นร้อยละ 0.1000 จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 ตลุาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

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

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า 

ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ/ 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 

ไมม่ี ไมม่ี 

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมื่อมีการสัง่
ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมม่ี 

 
 

ไมม่ี 

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

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

 

 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                         274.30% 
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(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 950,571,150.90 39.71%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 96,515,567.04 4.03%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 1,315,552,181.45 54.97%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 28,150,410.21 1.18%

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

% of NAVกลุ่มของตราสารตลาด (บาท)

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหน้ีระยะ ส้ัน ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

38 

 

 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Ratings   
  
AAA(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนีมี้ความเสี่ยง “น้อยท่ีสดุ”    

เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดย
รัฐบาล    

AA(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้
นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย   

A(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์   
  หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่าตราสารอ่ืน  
  ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า  
  

จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 952,000,000 950,571,150.90 39.71%

รวมพันธบัตร 950,571,150.90 39.71%
หุ้นกู้

Rating A+ 421,000,000 421,966,325.39 17.63%
Rating AA(tha) 189,900,000 193,333,956.18 8.08%
Rating A 150,000,000 151,528,373.50 6.33%
Rating AAA 120,000,000 120,654,406.20 5.04%
Rating AAA(tha) 100,000,000 100,954,229.00 4.22%
Rating A- 83,900,000 84,675,914.24 3.54%
Rating AA- 30,000,000 30,302,622.30 1.27%

รวมหุ้นกู้ 1,103,415,826.81 46.11%
หุ้นกู้ต่างประเทศ

Rating AA-(tha) 6,500,000 212,136,354.64 8.86%
รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ 212,136,354.64 8.86%

หุ้นกู้ธนาคาร
Rating AAA(tha) 96,000,000 96,515,567.04 4.03%

รวมหุ้นกู้ธนาคาร 96,515,567.04 4.03%
เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 28,150,410.21 1.18%
รวมเงินฝากธนาคาร 28,150,410.21 1.18%

ทรัพย์สินอ่ืน 4,181,142.89 0.17%
หน้ีสินอ่ืน -923,802.14 -0.06%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,394,046,650.35 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 244,177,788.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.8045

% of  NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท )

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหน้ีระยะ ส้ัน ส้าหรับกองทุนส้ารองเ ล้ียงชีพ

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563
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BBB(tha) ระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลง  
  ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่า  
  ตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า 
   
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ FitchRatings   
  
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนๆ   
  ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะยอมให้ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
  ท่ีมีความเสี่ยง "น้อยท่ีสดุ" เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือ  
  ค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเตมิจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด 
  
F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน  
  ในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักลา่วยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสงูกว่า 
  
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตรา

สารอ่ืนในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักลา่วยงัไมแ่น่นอนมากขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่า
ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า   

     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
  
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ    
  และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ  
  
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
  เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบั AAA   
  
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า  
  
BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แตมี่ความอ่อนไหวตอ่การเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท่ี้อ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดติท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 
  

สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
  
T1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคลอ่งท่ีดีมากและนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจาก

การผิดนดัช าระหนีท่ี้ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดติในระดบัดังกลา่วซึง่มีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้   
  รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
   
T2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
  
T3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Moody's Rating   
  
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.   
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain   
  speculative characteristics.   
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Moody's Rating   
  
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.   
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.   
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P Rating   
  
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.  
  
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P Rating   
  
A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบ่งชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือทกุอนัดบั เพ่ือแยกความแตกตา่งออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั  
สากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเตมิตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพ่ือแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายใน  
อนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต ่ากว่า "CCC(tha)"   
ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุณัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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ช่ือหลักทรัพย์ ผู้ รับรอง /
 อาวัล /

ค้้าประกัน
1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20806B 6 ส.ค. 63 GOV 35,000,000 34,998,202.15
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20820A 20 ส.ค. 63 GOV 40,000,000 39,991,308.74
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20903A 3 ก.ย. 63 GOV 6,000,000 5,997,885.13
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20D03B 3 ธ.ค. 63 GOV 10,000,000 9,983,945.77
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N05A 5 พ.ย. 63 GOV 15,000,000 14,981,283.66
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N05B 5 พ.ย. 63 GOV 35,000,000 34,957,299.06
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N12A 12 พ.ย. 63 GOV 50,000,000 49,931,662.02
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20N19A 19 พ.ย. 63 GOV 20,000,000 19,971,778.80
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O01B 1 ต.ค. 63 GOV 55,000,000 54,958,931.02

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O08A 8 ต.ค. 63 GOV 35,000,000 34,971,174.51
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O15A 15 ต.ค. 63 GOV 65,000,000 64,938,619.66
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O22A 22 ต.ค. 63 GOV 50,000,000 49,947,821.63
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20O29A 29 ต.ค. 63 GOV 115,000,000 114,863,461.96
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21104A 4 ม.ค. 63 GOV 90,000,000 89,817,657.85
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21107B 7 ม.ค. 64 GOV 15,000,000 14,968,412.22
16 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21114A 14 ม.ค. 64 GOV 200,000,000 199,558,314.26
17 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21121A 21 ม.ค. 64 GOV 80,000,000 79,818,407.66
18 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21128A 28 ม.ค. 64 GOV 36,000,000 35,914,984.80
19 . หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู BANPU20910A 10 ก.ย. 63 A+ 100,000,000 99,785,129.21
20 . หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู BANPU21219A 19 ก.พ. 64 A+ 50,000,000 49,466,068.73
21 . หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM214A 5 เม.ย. 64 A 50,000,000 50,504,167.50
22 . หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ BJC219A 7 ก.ย. 64 A+ 30,000,000 30,612,297.00
23 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG215A 24 พ.ค. 64 A 100,000,000 101,024,206.00
24 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF20NA 15 พ.ย. 63 A+ 17,000,000 17,160,191.68
25 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH21114A 14 ม.ค. 64 A+ 100,000,000 99,200,942.95
26 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH211A 20 ม.ค. 64 A+ 50,000,000 50,323,083.00
27 . หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO20OA 19 ต.ค. 63 AA- 30,000,000 30,302,622.30
28 . หุ้นกู้ บจ. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL20OA 26 ต.ค. 63 AAA(tha) 100,000,000 100,954,229.00
29 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC209A 11 พ.ย. 63 A+ 20,000,000 20,260,386.80
30 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC20OB 17 ต.ค. 63 A+ 54,000,000 55,158,226.02
31 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV213A 22 มี.ค. 64 AA(tha) 91,900,000 92,878,185.44
32 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV213B 22 มี.ค. 64 AA(tha) 48,000,000 48,948,258.24
33 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV223A 19 มี.ค. 65 AA(tha) 50,000,000 51,507,512.50
34 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI208A 4 ส.ค. 63 A- 44,000,000 44,560,662.52
35 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI20DA 1 ธ.ค. 63 A- 39,900,000 40,115,251.72
36 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT208A 18 ส.ค. 63 AAA 50,000,000 50,456,947.50
37 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT209A 10 ก.ย. 63 AAA 50,000,000 50,014,939.50
38 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT214A 30 เม.ย. 64 AAA 20,000,000 20,182,519.20
39 . หุ้นกู้ต่างประเทศ บมจ. ไทยออยล์ TOP231Y 23 ม.ค. 66 AA-(tha) 6,500,000 212,136,354.64
40 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY211A 26 ม.ค. 64 AAA(tha) 96,000,000 96,515,567.04
41 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 28,150,410.21

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหน้ีระยะส้ัน ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2563

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก วันครบก้าหนด
อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ
มูลค่าหน้าต๋ัว

มูลค่าตามราคา
ตลาด(บาท )
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ก.ค.  63**

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 10.0001

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 9.8045

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี -1.96%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +0.16%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 1                                       

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 2,394                               

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 2,499                               

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +2,367

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.19%

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

 ผลการด้าเนินงานของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดหน้ีระยะส้ัน ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ             ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

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

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดหน้ีระยะส้ัน ส้าหรับกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ +0.34% +0.35% -1.96%
เกณฑ์มาตรฐาน *** +0.16% +0.16% +0.16%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

***เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 35% 

และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) 35%

และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y) 10%

และอัตราอ้างอิง THBFIX ส้าหรับระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี 20%

-1.96%

0.16%

-3.50%

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

19-Aug-19 31-Jul-20

TMB-ES-PVD-STFIX Benchmark 1 Return
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้      
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 
มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 คือ TMBAM M CHOICE   (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการ 
ถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหาร
ไทย จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และความเส่ียงของตราสารท่ีมีสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง โดยผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การ
ลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบ
ข้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์”   
“ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ เชน่ การท าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านกังานส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
และประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัท
ทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลใน
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 

วนั เดอืน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน 1 มถินุายน 2565 

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

