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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ
มุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนใน
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)  ท่ีจดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์) รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวน
ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ ลงทุนควรศึกษา
ข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรมดงักลา่ว เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
 

รวมถึงปัจจัยท่ีท าให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ลงทุนไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ เช่น การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต ่า
อย่างมาก  ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมท่ีอาจเกิดขึน้ในบริเวณท่ีตัง้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ วงจรธุรกิจของอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงจาก
ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีเดียวกนั รวมถึงเหตอ่ืุนใดท่ีท าให้ทรัพย์สินไมส่ามารถท่ีจะหารายได้ 
 

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือ
กองทุนน าเงินบาทไปซือ้หลักทรัพย์  ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเม่ือบริษัทจดัการเห็นสมควร ยกตวัอย่างเช่น 
กรณีคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอตัราแลกเปล่ียน ในสดัส่วนท่ีมากกว่า กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มี
แนวโน้มแข็งคา่ อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งคา่ ดงันัน้กองทนุจึงยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับ
ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การท าธุรกรรมป้องกนัความ
เส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ได้ 
 
 

ดงันัน้ เน่ืองจากกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับ
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
 
การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
 
กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ ท่ี
กองทนุไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
 

เน่ืองจากกองทนุนี ้มีการลงทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการ
เลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหนว่ย
ลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
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กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วน
หรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไมไ่ด้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด และ/
หรือได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ผู้ ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกนั 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขการลงทนุ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคย
ได้รับภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตาม ท่ีก าหนด ผู้ ถือ
หน่วยจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ี
กรมสรรพากรก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและคูมื่อการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง”) เชน่ คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึง
ผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและ
รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั 
เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ(“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค า
ขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตาม
เกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้อง
ความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แตอ่ย่างใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการ
ตา่งๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
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บริษัทจดัการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของ
บริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุ
ท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้ จัดการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บคุคลและนิตบิคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิ
เบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible 
Retirement Mutual Fund 

       (ช่ือยอ่ : TMBPIPRMF) 
หมายเหต ุ:  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 
เพื่อการเลีย้งชีพ เปลีย่นช่ือเป็น กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ (ใช้ช่ือยอ่ TMBPIPRMF เหมือนเดิม) 

 
อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวม หรือการเลิกกองทนุนี ้ที่อยู่
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถน าเงินไป
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ  โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผา่นทางไปรษณีย์  
ผา่น www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  วนัท่ี 4 มิถนุายน 2557 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน :  1.กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund)  
  ทีเ่น้นลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector)  
                                                          ประเภทเปิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

2.กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Fund of Funds 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการ
ถือหน่วยลงทนุ หรือเปิดเสนอขายครัง้แรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้วย  
 
1. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ    
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2. หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs 
ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิธิในการได้มาซึง่ตราสารดงักลา่ว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักลา่วหรือกลุม่ของตรา
สาร/หนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนทที่อยู่ภายใต้หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที่ให้สทิธิในการได้มาซึง่หุ้นดงักลา่วหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุม่
หุ้นนัน้ ๆ 
 
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน  ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน  หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  และ/หรือ เงินฝาก โดยวตัถปุระสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทนุ เพื่อสภาพคล่อง  
และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
กองทุนนีอ้าจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ) ทัง้นี ้ใน
กรณีที่กองทนุลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุ (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจดัการ
เห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นท่ีมากกวา่ กรณีที่คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็ง
ค่า อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เ ก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลีย่นใน
สดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนั ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดงันัน้ กองทนุจึงยงัคงมีความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นอยู ่ซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้อกี
ทัง้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทนุที่ไมม่ีการซือ้ขาย  
ในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ
ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่า
กว่าที่สามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในชว่งระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิก
โครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 
วนัท าการ และจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่สภาวะการลงทนุทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภยัพิบตัิ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทนุ โดยไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้กองทนุจะท ารายงานการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
ที่ก าหนด พร้อมทัง้เหตผุล และจดัสง่มายงัส านกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วน
ตา่งของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาท
ต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็น
จ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้       
ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี  

 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลัส เฟล็กซเิบิล้  
เพื่อการเลีย้งชีพ (Benchmark) :   
- เกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) ในการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ: 

•  ดชันีผลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index)  ร้อยละ 50 และ 

•  The FTSE Strait times REIT Total Return Index  ร้อยละ 50 ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการใช้เปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นเหมาะสม     
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด ทัง้นี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนก่อน          
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 90 วนั  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด โดย
จะติดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ รวมถึงประกาศบนเว็บไซด์องบริษัทจดัการ   
 
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน อนัเนื่องมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน าดัชนีนัน้มาใช้เป็นตัวชีว้ัด หรือการ
เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ดัในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และประกาศผา่น
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

กองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:    กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

 
Q:   กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:    จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 3,000 ล้านบาท  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 150 
 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ
เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  เหมาะสมกับ   :  ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหย่อนจากเงิน
ได้สุทธิ เพื่อประหยัดภาษีได้ และเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
- ควรลงทุนในระยะเวลา :  

เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงต้องไมน้่อย
กวา่เง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด เพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

           
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
▪ เนื่องจากกองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เป็นหลกั เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ดงันัน้ ปัจจยัส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ  เช่น 
1)  ปัจจัยที่ท าให้รายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต ่าอยา่งมาก ความเสี่ยงจากภยั
ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของ
อสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขนัที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจากผู้ประกอบการในพืน้ที่เดียวกนั รวมถึงเหตอุื่นใดที่ท า
ให้ทรัพย์สนิไมส่ามารถที่จะหารายได้ 

2) ปัจจัยที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  ซึ่งก่อนการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของ อสงัหาริมทรัพย์ นัน้ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง  (Due Diligence) การ
ประเมินของ ผู้ประเมินราคาอิสระของอสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดงักลา่วแม้กระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคณุภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดงักลา่วข้างต้นรวมถึงผู้จดัการ
กองทนุไมส่ามารถประกนัได้วา่ อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุมคีวามสมบรูณ์ ครบถ้วน ถกูต้องทกุประการ ทัง้นี ้
เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากดัในการตรวจสอบของทัง้   
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ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย  นอกจากนัน้แล้ว อสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัต่างๆที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง  
(Due Diligence) ของทัง้ ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ่งอาจจะสง่ผลให้กองทนุ
รวมเกิดคา่ใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที่เก่ียวกบัการละเมิดกฎข้อบังคบัดงักลา่ว และอาจมีผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุได้ 

3)   ปัจจยัความเสี่ยงจากการที่กองทนุรวมได้ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิการเช่า  ดงันัน้มลูค่าของสทิธิ
การเช่าอาจจะลดลงหรือหมดไปเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสทิธิการเชา่  เนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเชา่ที่
เหลอือยูห่รือมลูคา่สทิธิการเช่าอาจมีการเปลีย่นแปลง อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของการประเมินราคาของมูลค่า
สิทธิเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพืน้ที่ ซึ่งปัจจยัต่างๆเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ ท าให้มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมลดลงได้ 

4)  ปัจจยัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน  ในกรณีที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ ได้มีการ
ด าเนินการให้มีการกู้ยืมเงิน กองทนุรวมอาจมีความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินดงักลา่ว  เนื่องจากอตัราดอกเบีย้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้ตามภาวะตลาดโดยรวม หรือรายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ดงันัน้ กองทนุรวม
อาจมีความเสี่ยงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  รวมถึงอาจส่งผลให้กองทุนรวมมี
กระแสเงินสดไมเ่พียงพอตอ่การช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมจ านวนดงักลา่วได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานของกองทนุรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  นอกจากนัน้แล้วการกู้ยืม
เงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทัง้ในและ
ต่างประเทศ มีอตัราส่วนการให้กู้ ยืมเงินที่แตกต่างกัน ดงันัน้ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินของการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ จึงมีความเสีย่งที่แตกตา่งกนัได้ 

5)  ปัจจยัที่มาจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ ซึง่อาจจะท าให้ราคาหนว่ยลงทนุ ที่มีการซือ้ขายอยู่
ในตลาดหลกัทรัพย์มีความผนัผวนตามภาวะตลาด 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ

เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 

A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

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

 ค.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ .ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ .ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
       2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ  
           ขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงปลายปี เพื่อป้องกนัมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วย
ลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของปีนัน้ๆ   เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซื อ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน   

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   
                           ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)      0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

 
  

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และปัด   

ทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
***  อตัราคา่ธรรมเนียมในปัจจบุนั (ยกเว้นไมเ่รียกเก็บช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO)) 

 
ทัง้นี ้มูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี) และมูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้ต่อไป (มีผลส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่วนัที่  
1 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป) 

 
 

วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และ
ยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพ

เพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ 
โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็น
หลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 14.30  น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.หรือตามที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 

หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

               

กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
 

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 

 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 

กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบ้ิล เพือ่การเลีย้งชีพ”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
กรุณาสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย.......................................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซ้ือคืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด 

 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
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   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการจะต้องมีบญัชีกองทุน
เป็นบญัชีประเภทบคุคล และจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ 
จนถึงเวลา 14.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทุกครัง้  และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตาม
เง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตาราง
ก าหนดเวลานีไ้ว้ให้   ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชี
เงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคาร
อื่นท่ีมีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้
เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการท่ี บลจ.ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ

อาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และ
ท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท า
การซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   
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การขายคนืหน่วยลงทุน 
การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอยีด 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทุน
ผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือเป็นไปตามทีด่ลุย
พินิจของบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 14.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**     

ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขายหกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ    ไมม่ี 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)  0.10%***ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

    ** กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็นวนั
ท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใด
มิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้
กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้   
 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) ในเขต
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขาย
สามารถด าเนินการได้   

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้   
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 
 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไมว่า่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการหรือไมก็่ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท า
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การ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด) ซึง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี  ้
 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อาจเกิดขึน้
โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จัดการของบริษัทจดัการ และภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการ
ซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

 
3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีทา่นมีอยู่ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการตามรายละเอียด
ที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 

ช่องทางการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ                
    การขายหรือรับซือ้คืน 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
3. ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan : 
     AIP) 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 

4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)  

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 

 
ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตาราง หรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอก
เวลาท าการสบัเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวันท าการใดมิได้เป็นวันท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาทขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

        ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
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ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  
ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 

สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)           0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
  (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

  ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในปัจจบุนั (ยกเว้นไมเ่รียกเก็บช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO)) 
 
 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

 

    สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท า
การซือ้ขายของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการ
ทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
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บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทนุรวม 
“ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               ** กรณีที่สัง่สบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดยกรณีที่

วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้   
                     หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ย 
                     ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิด  ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

RMF 

ธนบดี RMF  T T+4 

ธนไพศาล RMF ,ธนไพบลูย์ RMF T T+3 
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF,  
 ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF               T T+2 

Global Bond Fund RMF, 
Global Income RMF, 

Global Quality Growth RMF, 
Emerging Active Equity RMF, 

US500 RMF,  
ยโูรเปีย้น โกรท RMF, 

Asia Active Equity RMF, 
China Opportunity RMF,  

Japan Equity RMF, 
โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

T T*+2* 

 Global Property RMF T T*+1* 
ธนรัฐ, ธนบดี,   

ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนวฒัน์, ธนบดี RMF,  

ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

T* T+1 

โกลด์ สงิคโปร์ RMF พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ T* T* 

Global Income RMF, 
Global Quality Growth RMF, 

Emerging Active Equity RMF, 
US500 RMF, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

T* T*+1 
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ยโูรเปีย้น โกรท RMF,  
Asia Active Equity RMF, 

Japan Equity RMF 
Global Bond Fund RMF, 
China Opportunity RMF 

Global Property RMF พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

T* T*+2 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)        T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด)                                

T +1    =   วนัท าการถดัจากวนัท ารายการ                  T*+1    =    วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ             T*+2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ             T*+1*   =   วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T +4    =   สีว่นัท าการถดัจากวนัท ารายการ                 T*+2*   =   สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบไุว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 

Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  - บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ย

ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่
การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือ
จะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นช่องทางตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นที่
สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็
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จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
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• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง  ๆ  ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่เกิน
อตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มี
การใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนั
ท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงิน
ได้และรายการซือ้หนว่ยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูคา่ซือ้
ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุ (subscription) บวก
มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่า
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

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

 
o กองทุนรวมทั่วไป  
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

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

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ

ก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) 

บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และ

หกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

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

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้  แต่ 
Redemption Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบุ
ไว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) 

โดยไมม่ีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้

คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไมเ่กิน Gate period สงูสดุ 
ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือ
ร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลอื
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ได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ  และแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

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

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ
นี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ  
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ 
วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

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

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

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแต่

ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อส านกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
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(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบวา่ราคาขายหนว่ย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนไว้
แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้
ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั 

 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน     
รายอื่น และผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน           
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี  ้    

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ครัง้แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนัการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวธีิการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด  

ค. หนงัสือรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท าธุรกรรมการซือ้ หรือ ขาย หรือ 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

 
 
Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร หรือไม่ 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรสว่นเกินทนุที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่น
แบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทนุ) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุโดยได้รับ
สทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขายคืน

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  
 

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
 1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
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  กฎหมายก าหนด 
2.  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

3.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

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

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

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

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

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

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

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

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

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  
www.tmbameastspring.com 

 
 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 11) 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1996-7 

 
 
 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

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

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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จดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

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

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

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

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

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

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

 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
219,979 ล้านบาท 
 

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

 
 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com


หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ        - 33 - 
 

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บ ริ ษัทจั ดการติ ดตาม
ภาวะตลาดเงินตลาดตรา
สารหนี ้และหลักทรัพย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบการวิเคราะห์
เป รียบ เที ยบติ ด ต าม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุนตาม
กรอบการลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์  
 

2550 ปริญญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จ ากัด 
เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลง ทุนและก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุนตามกรอบ
การลงทุนที่ก 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 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

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

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 

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

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

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที่ 

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

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการ
เลีย้งชีพ นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกนัอย่างไร 

 
 
 
 

 
 

                                             

 

 
                   

                                                
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้  
เพื่อการเลีย้งชีพ ดังนี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลง
ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น 
ปัจจัยทางการเมือง  การคาดการณ์ของนกัลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ว ตลาดหุ้นมกัจะขึน้ลงเป็นวัฎจักร (Cycle) คล้ายคลึง

 
 

             ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 8 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสงูมาก  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) เป็นต้นไป                  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

**กองทุนเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ เป็น
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมนีโยบายป้องกนัความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา โดยเป็นไปตามดุลย

พินิจของผู้จัดการกองทุน** 
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กบัวฎัจกัรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผนัผวน
ในระหวา่งช่วง 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุมีแนวทางในการลดความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทนุเปลีย่นแปลง โดยมีการ
กระจายการลงทุนในหลายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในและต่างประเทศ ในสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสม  และ
สอดคล้องกบัสภาพคลอ่งของตราสารนัน้ ๆ โดยจะมีการทบทวนอยูเ่ป็นประจ า 

 
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)  กองทนุมี

นโยบายมุ่งลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทนุของกองโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัททัง้หมดใน
กลุม่อตุสาหกรรมนีเ้ป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจในลกัษณะที่คล้ายคลึงกนั ดงันัน้หากในช่วงใดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์
มีผลการด าเนินการดีและสามารถจ่ายปันผลได้ในอตัราที่สงู จะท าให้ดชันีหลกัทรัพย์กลุม่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มี
โอกาสที่จะเพิ่มสงูขึน้  แตห่ากในช่วงใดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ประสบปัญหาก็จะท าให้ดชันีหลกัทรัพย์กลุม่กองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์มีโอกาสที่ลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้เช่นกนั   
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าลงทนุ ก่อนการลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

3.   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ได้ 
ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์มีจ ากดั  รวมการการซือ้ขาย
เปลีย่นมือของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยนัน้มีปริมาณน้อย กองทนุ
จึงอาจขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมไ่ด้ในช่วงเวลาที่ต้องการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ในการคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องขนาดของ
 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขาย และสภาพ
 คลอ่งเพียงพอตอ่การซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

 
4.    ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ 

ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของความสามารถในการท าก าไรของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ 
ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รวมถงึความเสีย่งทีเ่กิดขึน้จากการท่ีผู้ออกตราสารหนี ้     
ไมส่ามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 

 
 
 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนรวมถึงผู้ออกตราสารโดย
บริษัทจดัการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าลงทนุ ก่อนการลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และบริษัทผู้ออกตราสาร อยา่งสม ่าเสมอ 
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5.    ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) เนื่องด้วยกองทนุรวมมีการลงทนุในหนว่ยลงทนุ หรือตราสาร 

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ดงันัน้กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน เช่นการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคม การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ รวมถึงกฏ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยปัจจยัเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบตอ่ราคาหนว่ยลงทนุ
ได้รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อลดความเสีย่งในด้านนี ้
 

6.   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องด้วยกองทนุรวมมีการลงทนุในหน่วยลงทนุ หรือตราสารของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทนุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กลา่วคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้
จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินตา่งประเทศที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 25 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ เป็น 
24 บาท) จะท าให้มลูคา่เงินลงทนุน้อยลง ในทางกลบักนั หากคา่เงินบาท มีคา่ออ่นลง (เช่น จาก 25 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์
สงิคโปร์ เป็น 26 บาท) จะท าให้มลูคา่เงินลงทนุเพิ่มมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ทัง้นี  ้กองทุนอาจพิจารณาเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
 แลกปลี่ยนตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากอัตรา
 แลกเปลีย่นได้ 
 

7. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้า         
เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้
การลดความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไมเ่ป็นตามที่คาดการณ์ไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับ
จากส านกังาน ก.ล.ต.   นอกจากความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้าอาจมี
ต้นทนุอยู่บ้าง โดยจะท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทนุที่เพิ่มขึน้ อนึ่งการ
ท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน  (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูคา่ของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจหมดโอกาส
ได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                 

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2)  น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หนว่ย infra / หนว่ย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบยีนในกระดาน

ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ที่มี credit 
rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี 

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5. ตราสารดงันี ้(total SIP) 

6.1 ตราสาร ที่ไมไ่ด้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 
แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

6. ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ Non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยูใ่นระบบของ 
organized market  และไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กิน 15% 

* ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale  อยูใ่นระดบั investment grade 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันท่ีค านวณ) 

 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย
รวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไมเ่กิน 2.5145 1.8030 1.7981 1.7981 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.1400 1.6050 1.6006 1.6006 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070 0.0375 0.0374 0.0374 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.2140 0.1605 0.1601 0.1601 
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0000 0.0000 
คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้ 
คา่ภาษีเงินปันผลรับ ตามทีจ่่ายจริง 0.1364 0.1244 0.1296 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.9394 1.9225 1.9277 

 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
                 

คา่ใช้จา่ยในการ 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 

ตามทีจ่่ายจริง 
0.10 

(839,442.02 บาท) 
0.03 

(346,068.05 บาท) 
0.04 

(489,372.19 บาท) 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ย
ลงทนุ / สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
เข้า* 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) ** 
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้
เรียกเก็บเมื่อมีการสัง่ซือ้ ขาย 
หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ร้อยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ
เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.25  0.10 0.10 0.10 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ย
ลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หนว่ย  

5 บ า ท  ต่ อ ห น่ ว ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 

5 บาท  ต่อหน่ วย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 

5 บ า ท  ต่ อ ห น่ ว ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 

 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 9.37 % 
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หมายเหตุ  * บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า กับ         
ผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิด
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว   
 
** มลูค่าที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุ หรือหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย  
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นต่างดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกู
เรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 
ในการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO) จะเร่ิมจัดเก็บจากผู้ ถือหน่วยทนัที เมื่อมีการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน      
หรือสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยค านวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเข้า หรือราคาสบัเปลี่ยน
ออก ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

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

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

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 1,181,294,779.00 96.43%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 40,503,332.16 3.31%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล  เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,221,798,111.16 99.74%
เงินฝากธนาคาร 40,503,332.16 3.31%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,181,294,779.00 96.43%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 689,919,627.50 56.32%
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 349,091,449.00 28.49%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 129,962,442.50 10.61%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 12,321,260.00 1.01%

อ่ืนๆ 3,070,564.47 0.26%
ทรัพย์สินอ่ืน 9,629,676.85 0.79%
หน้ีสินอ่ืน -6,559,112.38 -0.53%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,224,868,675.63 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล  เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 40,503,332.16 3.31%

รวมเ งินฝากธนาคาร 40,503,332.16 3.31%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 28.49%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 6,190,923 78,624,722.10 6.42%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 5,688,995 71,681,337.00 5.85%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 3,481,000 70,316,200.00 5.74%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 3,290,500 49,686,550.00 4.06%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 2,094,974 18,959,514.70 1.55%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ 1,399,000 14,129,900.00 1.15%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 2,095,784 11,107,655.20 0.91%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 884,500 7,960,500.00 0.65%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 770,600 6,781,280.00 0.55%
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 634,400 5,551,000.00 0.45%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 653,700 5,360,340.00 0.44%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ 481,100 4,955,330.00 0.40%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 296,800 3,977,120.00 0.32%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10.61%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 7,225,524 100,434,783.60 8.20%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 2,866,763 29,527,658.90 2.41%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 1.01%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 2,839,000 12,321,260.00 1.01%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 491,375,151.50 40.11%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 56.32%
Capitaland Integration Commercial Trust 1,786,196 89,690,384.78 7.32%
Ascendas Real Estate Investment Trust 1,204,185 87,438,326.38 7.14%
Frasers Logistics & Commercial Trust 1,514,519 56,663,698.93 4.63%
Frasers Centrepoint Trust 955,630 54,336,087.33 4.44%
Mapletree Logistics Trust 937,633 43,850,352.83 3.58%
Keppel DC REIT 667,571 40,586,445.93 3.31%
Capitaland Retail China Trust 1,320,693 38,684,362.53 3.16%
Manulife US Real Estate Investment Trust 1,520,242 33,958,861.75 2.77%
Mapletree Industrial Trust 508,725 33,934,306.54 2.77%
Lendlease Global Commercial REIT 1,531,000 33,727,552.99 2.75%
Mapletree Commercial Trust 649,878 31,992,519.12 2.61%
Digital Core REIT Management P 743,400 28,750,548.96 2.35%
Prime US REIT 771,000 21,463,791.90 1.75%
Mapletree Greater China Commercial Trust 747,600 20,425,790.76 1.67%
Keppel REIT 724,900 20,162,442.90 1.65%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล  เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

CDL Hospitality Trusts 630,640 18,161,594.83 1.48%
iShares European Property Yield 8,000 13,029,991.36 1.06%
Far East Hospitality Trust 805,200 11,693,442.52 0.95%
Starhill Global REIT 474,900 7,656,496.30 0.63%
Sasseur Real Estate Investment Trust 178,500 3,712,628.86 0.30%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 689,919,627.50 56.32%
ทรัพย์สินอ่ืน 9,629,676.85 0.79%
หน้ีสินอ่ืน -6,559,112.38 -0.53%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,224,868,675.63 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 78,777,208.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.5485

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of NAV
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1 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 7,650,910.59
2 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 32,852,421.57
3 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

4 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ BOFFICE - 884,500 7,960,500.00

5 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท BTSGIF - 2,839,000 12,321,260.00

6 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท CPNREIT AA 3,481,000 70,316,200.00

7 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund CPTGF - 634,400 5,551,000.00
8 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF - 7,225,524 100,434,783.60
9 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี DREIT - 2,095,784 11,107,655.20

10 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

FTREIT A 5,688,995 71,681,337.00

11 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแกรนด์ ออฟฟิศ GLANDRT - 698,500

12 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Golden Ventures REIT GVREIT - 1,399,000 14,129,900.00
13 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT - 2,094,974 18,959,514.70
14 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF - 2,866,763 29,527,658.90

15 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล LHHOTEL - 653,700 5,360,340.00

16 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปป้ิง 
เซ็นเตอร์

LHSC - 481,100 4,955,330.00

17 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้โลตัส รีเทล โกรท LPF - 3,290,500 49,686,550.00

18 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SPF - 739,300

19 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ 
ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

TPRIME - 770,600 6,781,280.00

20 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท

WHART - 6,190,923 78,624,722.10

21 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ iShares European Property Yield IE00B0M63284 - 8,000 13,029,991.36
22 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Keppel DC Real Estate Investment Trust SG1AF6000009 - 667,571 40,586,445.93
23 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Manulife US Real Estate Investment Trust SG1CI1000004 - 1,520,242 33,958,861.75
24 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Frasers Logistics & Commercial Trust SG1CI9000006 - 1,514,519 56,663,698.93
25 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Sasseur Real Estate Investment Trust SG1ED2000000 - 178,500 3,712,628.86
26 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG1M51904654 - 1,786,196 89,690,384.78
27 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Ascendas Real Estate Investment Trust SG1M77906915 - 1,204,185 87,438,326.38
28 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  Mapletree Logistics Trust SG1S03926213 - 937,633 43,850,352.83
29 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Starhill Global REIT SG1S18926810 - 474,900 7,656,496.30
30 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Keppel REIT SG1T22929874 - 724,900 20,162,442.90
31 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Frasers Centrepoint Trust SG1T60930966 - 955,630 54,336,087.33
32 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CDL Hospitality Trusts SG1T66931158 - 630,640 18,161,594.83
33 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  Capitaland Retail China Trust SG1U25933169 - 1,320,693 38,684,362.53
34 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 - 508,725 33,934,306.54
35 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Commercial Trust SG2D18969584 - 649,878 31,992,519.12
36 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Far East Hospitality Trust SG2F08984575 - 805,200 11,693,442.52
37 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Greater China Commercial Trust SG2F55990442 - 747,600 20,425,790.76
38 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Digital Core REIT Management P SGXC50067435 - 743,400 28,750,548.96
39 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Lendlease Global Commercial REIT SGXC61949712 - 1,531,000 33,727,552.99
40 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Prime US REIT SGXC75818630 - 771,000 21,463,791.90

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท )

รายละเ อียดและอันดับความน่าเ ช่ือถือของตราสาร
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล  เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์ผู้ รับรอง

 / อาวัล /ค้้าประกัน
วันครบก้าหนด

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าต๋ัว

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

AIMIRT - 296,800 3,977,120.00
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ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Ratings 
  
AAA(tha) ระดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศไทยโดยอันดับควำมน่ำเชื่อถือนี้มีควำมเสี่ยง “น้อยที่สุด” 

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรือ
ค้ ำประกันโดยรัฐบำล  

AA(tha) ระดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นสูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทยโดยระดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำ
สำรทำงกำรเงินขั้นนี้ ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรหนี้อื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย   

A(tha) ระดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดีกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดของตรำสำรทำงกำรเงิน
เหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่ำ   

 

BBB(tha) ระดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี มีควำมเป็นไปได้มำกว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดของ
ตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่ำ 

   
สญัลกัษณ์และค ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะสั้นมอีำยตุ่ ำกวำ่ 1 ปีของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื FitchRatings 
  
F1(tha) ระดับควำมสำมำรถขั้นสูงสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือ

ตรำสำรอื่นๆ ในประเทศไทยภำยใต้อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศซ่ึงก ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับควำมน่ำเชื่อถือนี้จะ
ยอมให้ส ำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีควำมเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้วจะก ำหนดให้กับตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ
จะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ก ำหนด  

F2(tha) ระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมก ำหนดเวลำในระดับที่น่ำพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำ
สำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีที่ได้รับกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สูงกว่ำ  

F3(tha) ระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรทำงกำรเงินตำมก ำหนดเวลำในระดับปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวยังไม่แน่นอนมำกขึ้นไปตำม
ควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบในระยะสั้นมำกกว่ำตรำสำรที่ได้รับกำรจัดอันดับที่สูงกว่ำ  
 

ค ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะกลำงและยำวมอีำยตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื TRIS Rating  

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสี่ยงต่ ำที่สุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับ  
ผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ   

AA มีควำมเสี่ยงต่ ำมำก บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA    

A มีควำมเสี่ยงในระดับต่ ำ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ   
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ   

BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีควำม
อ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ที่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ   
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สญัลกัษณ์และค ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะสั้นมอีำยตุ่ ำกวำ่ 1 ปีของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื TRIS Rating  
   

T1 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทั้งทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมำก มีสภำพคล่องที่ดีมำกและนักลงทุน        
จะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่ดีกว่ำอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตรำสำรที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่ำวซ่ึงมีเครื่องหมำย "+" ด้วยจะได้ควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น   

T2 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทั้งทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่น่ำพอใจ  

T3 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้    
 
ค ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะกลำงและยำวมอีำยตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื Moody's Rating  

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.   

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   

Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess certain speculative characteristics.  

 
สญัลกัษณ์และค ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะสั้นมีอำยตุ่ ำกวำ่ 1 ปีของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 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 ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะกลำงและยำวมอีำยตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 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 ำอธบิำยกำรจดัอนัดบัตรำสำรหนีร้ะยะสั้นมอีำยตุ่ ำกวำ่ 1 ปีของสถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื 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.   
     
หมำยเหต ุ    
เครื่องบ่งชี้พิเศษส ำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออกจำกกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ สำกล เครื่องหมำย "+" หรือ "-" อำจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือส ำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงสถำนะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ำเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีกำรระบุสัญลักษณ์ต่อท้ำย
ดังกล่ำวส ำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ ำกว่ำ "CCC(tha)" ส ำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะ
ยำว และจะไม่มีกำรระบุสัณลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวส ำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจำก "F1(tha)"  
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ธ.ค.  64 30 ธ.ค.  63 30 ธ.ค.  62 28 ธ.ค.  61 29 ธ.ค.  60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 15.0655 16.6063 13.5773 13.5191 11.5667

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 15.5419 15.0655 16.6063 13.5773 13.5191

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +3.16% -9.25% +22.18% +0.43% +16.88%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +8.93% -11.62% +20.21% +3.39% +10.74%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 1,194                              1,292                            549                        443                        232                                   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 1,224                              1,194                            1,292                    549                        443                                   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 1,176                              1,173                            828                        481                        295                                   

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -5 +32 +606 +105 +165

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.09% 0.13% 0.08% 0.09% 0.08%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ ต้ี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

ร้อยละต่อปี (30 ก.ย .  64) (30 มิ.ย .  64) (30 ธ.ค.  63) (28 ธ.ค.  61) (7 ก.ค.  57)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
 พลัส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเล้ียงชีพ +1.60% -0.17% +3.16% +4.59% +6.07%

เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.87% +1.65% +8.93% +5.00% +6.88%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ • ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ

• The FTSE Strait times REIT Total Return Index  ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค้านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค้านวณผลตอบแทน
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ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟรา
สตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564  
 
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของ 
บคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั จงึไมม่ี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  

“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน   ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  

“ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน”  

“ผู้ลงทุนควรศกึษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคูม่ือ
การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน”  

“โปรดเก็บเอกสารยืนยนัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของท่าน ในกรณีท่ีท่านขายคืน
หน่วยลงทนุ 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม
หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   1 มิถนุายน 2565 
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