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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทนุหลกั) ในรูปของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ กองทนุ
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้ จัดการ
กองทนุ ซึ่งผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก
ได้ เช่น กรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม 
ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีคา่เงินสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่ 
ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เม่ือผู้ลงทนุนัน้มีอายไุมต่ ่ากวา่ 55 ปีบริบรูณ์ เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับ
ภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วย
จะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
จะได้รับ และภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 
การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใชก่ารฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
กองทนุไทยหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนัน้ กองทุนไทยจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเส่ียงได้มากกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจงึควร
ลงทนุในกองทนุรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ       
ผู้ลงทนุเอง 
กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ี
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
เน่ืองจากกองทนุนี ้มีการลงทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ
ไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทนุหลกัลงทนุในหุ้นของบริษัทประเทศจีนท่ีเน้นท าธุรกิจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 50 ตวั
แรกท่ีจดทะเบียนใน SSE Science and Technology Innovation Board ซึง่มีบางบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมกิจการ และ
อยูใ่นชว่งท าการวิจยั ความสามารถในการขยายฐานลกูค้ายงัไมม่าก และอาจมีความไมแ่นน่อนของผล
ประกอบการ 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไมมี่ประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
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กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา จงึต้อง 
ปฏิบตัติามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่อาจสง่ผลให้กองทนุหลกัไมส่ามารถลงทนุในหลกัทรัพย์จีน 
บางตวัตามมาตรการการคว ่าบาตรของสหรัฐตอ่ประเทศจีน (US Sanction)  และท าให้กองทนุท่ีผลการ 
ด าเนินงานไมส่อดคล้องกบัดชันี STAR50 Index ในบางชว่งเวลา 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese 
Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ท่ี
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการ
สงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese 
Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตาม
ค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิตบิคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

     TMB EASTSPRING Star50 Chinese Technology Retirement  
  Mutual Fund 
  (ช่ือยอ่: TMB-ES-STARTECH-RMF) 
 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 
 

วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  7 ตลุาคม 2564 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุน :  18 พฤศจิกายน 2564 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมหนว่ยลงทนุที่เน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ประเภทเปิดรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :      
กองทนุจะเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุ KraneShares SSE STAR Market 
50 Index ETF (กองทนุหลกั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
อตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology 
Innovation Board 50 Index โดยกองทนุหลกัจะลงทนุอยา่งน้อย 80% ของสนิทรัพย์ทัง้หมดในหลกัทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบ
ของดชันีอ้างอิง โดยดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น และ depositary receipts ของบริษัทชัน้น า 50 บริษัทตามมลูคา่หลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดแูลโดยตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock 
Exchange) ที่มุง่เน้นไปท่ีบริษัทท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทท่ี
จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสงูและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่
เทคโนโลยีสารสนเทศยคุใหม ่Biomedicine อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือระดบัไฮเอ็นด์ และอตุสาหกรรมอื่นๆ  

กองทนุหลกัดงักลา่วบริหารจดัการโดย Krane Funds Advisors LLC และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกั มีการระดมเงินจากนกัลงทนุในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน าไปลงทนุในรูปสกุลเงินประเทศตามแตล่ะ
ประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ 
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สว่นที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทนุ
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความ
เสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทนุดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลกัจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จัดการ
กองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น 
กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทนุอาจพิจารณา
ลงทนุในสดัสว่นท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหนว่ยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีก
ตอ่ไป หรืออาจสบืเนื่องจากการท่ีชนิดของหนว่ยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุมีการเปลีย่นแปลง
รายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติตา่งๆ เป็นต้น และ/
หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอื่นๆ ที่กระทบตอ่การลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงในเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุตา่งประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุในกองทนุหลกัได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การลงทนุใน
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ
ผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วต ่ากว่าตวัชีว้ดั (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทนุของกองทุน
ต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทนุตา่งประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
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หน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทนุใน
ฐานะผู้ลงทนุ หรือมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารของกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยน
การสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัจากตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอื่น โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
เป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินซือ้ขายในกองทนุหลกัจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่น
ได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี  ้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ซึง่บริหารและจดัการโดย Krane 
Funds Advisors, LLC โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ ลงทุนทั่วไป ( retail 
investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    

ปัจจยัความเสี่ยงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุที่ส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบั
นีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF เพื่อศึกษา
ข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://kraneshares.com/kstr 

ชื่อ กองทนุ  KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

โครงสร้างของกองทนุ 
KraneShares SSE STAR 
Market 50 Index ETF 

ISIN Code                  :  US5007676944 
Bloomberg Code       :  KSTR : US 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 27 มกราคม 2564 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) : Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and  
                                   Technology Innovation Board 50 Index 
ตลาดหลกัทรัพย์          : New York Stock Exchange 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุอยา่งน้อย 80% ของสนิทรัพย์ทัง้หมดในหลกัทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบ
ของดชันีอ้างองิ และ depositary receipts ซึง่รวมถงึ American depositary receipts 
ซึง่เป็นตวัแทนของสว่นประกอบของดชันีอ้างองิดงักลา่ว ดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น 
และ depositary receipts ของบริษัทชัน้น า 50 บริษัทตามมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึง่เป็นตลาดใหมท่ี่ดแูลโดยตลาดหลกัทรัพย์
เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ที่มุง่เน้นไปท่ีบริษัทท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของจีน จากข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทท่ีจดทะเบยีนใน SSE 
STAR Market สว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมเกิดใหมท่ี่มีเทคโนโลยีสงูและมีกลยทุธ์สว่น
ใหญ่มุง่เน้นไปท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศยคุใหม ่Biomedicine อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ระดบัไฮเอ็นด์ และอตุสาหกรรมอืน่ๆ  

กองทนุอาจลงทนุได้ถงึ 20% ของสนิทรัพย์ในตราสารท่ีไมร่วมอยูใ่นดชันีอ้างองิ ทัง้นี ้
เพื่อให้กองทนุสามารถให้ผลตอบแทนได้ใกล้เคยีงดชันีอ้างองิมากที่สดุ การลงทนุ
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เหลา่นีอ้าจรวมถึงตราสารทนุและ depositary receipts ของผู้ออกหลกัทรัพย์ที่
หลกัทรัพย์ไมไ่ด้เป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างองิตรา สารอนุพนัธ์ การลงทนุอื่น ๆ 
(รวมถึง ETFs) และเงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสด (รวมถงึกองทนุรวมตลาดเงิน) 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุในตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง เพื่อ
บริหารความเสีย่ง (risk management purposes) หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม
ให้กองทนุ 

รายละเอียดของดชันี SSE 
Science and Technology 
Innovation Board 50 

ดชันี SSE Science and Technology Innovation Board 50 ประกอบด้วย 50 
หลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สดุและมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่
หลกัทรัพย์ดงักลา่วได้จดทะเบยีนอยูใ่น SSE Science and Technology Innovation 
Board ดชันี SSE Science and Technology Innovation Board 50  มีวตัถปุระสงค์
เพื่อสะท้อนถึงผลตอบแทนโดยรวมขององค์กรชัน้น าทีใ่ช้นวตักรรมด้านเทคโนโลยีใน
การด าเนินธุรกิจ. 
องค์ประกอบของดัชนี 
องค์ประกอบของดชันีประกอบด้วยหุ้นและ CDR ที่ออกโดย red chip enterprises ที่
จดทะเบยีนอยูใ่น SSE Science and Technology Innovation Board  
การคัดเลือก 
1.จดัอนัดบัหลกัทรัพย์ในองค์ประกอบของดชันีตามมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่รายวนัใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยและหกัหลกัทรัพย์ที่อยูใ่น
ล าดบั 10% สดุท้ายออก 
2.จดัอนัดบัหลกัทรัพย์ที่ได้จาก 1. ตามมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่รายวนัในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผา่นมา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยและและเลอืกหลกัทรัพย์ 50 อนัดบัแรก 
ดชันีได้รับการทบทวนทกุไตรมาสและการปรับปรุงจะมีผลในวนัท าการซือ้ขายถดัไป
หลงัจากวนัศกุร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมและมิถนุายนกนัยายนและธนัวาคม 

กลยทุธ์ในการลงทนุ แม้ว่ากองทุนมีข้อความสงวนสิทธ์ิในการลงทุนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ดี 
กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ที่กองทนุเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์บางตวัที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้เป็นตัวแทนของหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงได้  
(Representative sampling) เพื่อติดตามดชันีอ้างอิง โดย Representative sampling 
จะประกอบด้วยหลกัทรัพย์ทดแทนที่มีลกัษณะการลงทนุคล้ายกบัดชันีอ้างอิง 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล มี (จ่ายปีละ 1 ครัง้) 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Krane Funds Advisors LLC 
280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017 

ผู้ รักษาทรัพย์สนิของกองทนุ 
(Custodian and Transfer 
Agent) 

Brown Brothers Harriman & Co. 
50 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02110 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

KPMG LLP, 1601 Market Street,  
Philadelphia, Pennsylvania 19103 
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2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* ร้อยละ 0.88 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Entry charge) ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Exit charge) ไมม่ี 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration 
Fee)  

ร้อยละ 0.01 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ร้อยละ 0.89 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

หมายเหต ุ: 
1.ในกรณีที่กองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการบางสว่น เพื่อเป็นคา่ตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงิน
จ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
2.อนึ่ง กองทนุหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ  ของกองทนุ
หลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว      

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้จากเงินลงทนุ :  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจาก
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิม่ขึน้จาก ก าไรสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุในราคาเสนอ
ขายที่ 10.00 บาทตอ่หนว่ย และตอ่มาราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บาทตอ่หนว่ย แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้
ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทตอ่หนว่ย  ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนงัสอืชีช้วนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ และได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตัิตามเง่ือนไขการ
ลงทนุ 
  
ทัง้นี ้เพื่อสทิธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและคูม่ือการลงทนุให้เข้าใจ
ก่อนลงทนุ 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชพี(Benchmark) :  
คือ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมหลกั ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน
บาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนด
ประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 2,000 ล้านบาท  

•    ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ15 

ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท(Green shoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ และอาจด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

•     บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือ

วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่การเพิม่จ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือก
ส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทุนที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
-  ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิเพื่อ
ประหยดัภาษีได้ และ 
- ผู้ลงทนุที่สามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่า
กวา่มลูคา่ที่ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 
- ผู้ที่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวา่การลงทนุในตราสารหนี ้
ทัว่ไป 
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กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 

- นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
-      ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 

 

ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงต้องไม่
น้อยกวา่เง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด เพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:     ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทนุหลกั) 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงิน
ลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ทุกวนัท า
การด้วยวิธี 

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

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

 
ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุท่ีบริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาตดิตอ่
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

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

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
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      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

 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 อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้ สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด                 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ การยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปลีย่นแปลง หรือเลือ่นวนั
และเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุ
รวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบตอ่การรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสีย่ง 
ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั  
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการ

ที่สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพได้ท่ีท่ีท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และสถานท่ี
ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ                               - 12 - 
 
 

 

 

ทัง้นี ้ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถส่ังซือ้กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชพี 
ได้ ดังนี ้
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก(IPO) : 
 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท 
บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ระหว่างวันที่ 10 ถงึ 16 พฤศจกิายน 2564 
 
มูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)         1 บาท 
 
โดยสามารถท ารายการซือ้ / หกัเงนิ / สับเปลี่ยน ได้ถงึวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2564 ภายในเวลา 15.30น. 

• ซือ้ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

• หักเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสกิรไทย 
ธ.ธนชาต  ธ.ยโูอบ ี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภทัร 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

 

• ซือ้ด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับทา่นท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของ บลจ.ทหารไทย มาเข้ากองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ โดยมีรายช่ือ
กองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลีย่นเข้ากองทนุนีไ้ด้ดงันี ้

 

กองทุนเปิด 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี  Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ 
 

 
เมื่อส านักงานผู้ รับค าสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สัง่ซือ้แล้ว ส านักงานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดังกล่าวจะออก
หลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์
ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้
บนัทกึข้อมลูการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
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 ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อผกูพนั ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนั น้ได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย รวมถึงก าหนด
รูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ดงันี ้
 

ส าหรับผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักล่าวข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท้ายหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมนี ้ในหวัข้อ ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพ่ิมเติม) : เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ [RMF for PVD]   

 
การซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ    

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 

*** บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
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ดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

  
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน  พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนดงักลา่ว
ข้างต้น 

 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากว่า 
1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรือตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

          หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายระหวา่งเวลา
ท าการที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบช่ืุอผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน)”      
 และ/ หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินคา่ซือ้ หนว่ยลงทนุจากผู้ สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะ
ด าเนินการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อผกูพนั 

 
 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้  (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง** ซึ่งผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว โดย
ระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการ
ซือ้หน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความ
ถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่น ๆ ที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามใน
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หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชี
เงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือ บมจ. 
ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทุนเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้  

 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่
ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชี
ไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ทา่นจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมป่ระสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักลา่ว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดังกลา่วได้โดยไมผ่่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
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    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงิน
ในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี หรือ 
บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 

 
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ
อาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขายและ
ท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หากวนัท าการใดมไิด้เป็นวนัท าการ
ซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาทีก่ าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
ทัง้นี ้เวลาท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้    

 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสทิธิในการออกใบ
ยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้  เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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ในการช าระคา่หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทไมไ่ด้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

 
การขายคนืหน่วยลงทุน : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
การขายคืนหน่วยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอียด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่ได้
ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการ(call center) หรือเป็นไป
ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ เทา่นัน้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลง มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท า
การใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

 
 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดลุยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบับริษัทจดัการซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) 
 (ในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 4 วนัท าการซ้ือขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย) 
 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะน าเช็คคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน  5 วนัท าการถัดจากวนั
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
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เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน)  ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็ค
ตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบนัและในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 4 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท า
การซือ้ขาย) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน  5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 
 

  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
ค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com  หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะ
ขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือสว่นตา่งมลูค่าหนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือคา่
เบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุปลายทาง  ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน 
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยังกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว และบริษัทจดัการ หรือ
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน  5 วนั
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ท าการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด) ซึง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี ้

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ยกเว้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อ
เหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับ
หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการ
ซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เป็นกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภาย ใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 
4.  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุม่ได้ บริษัทจัดการอาจไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น 
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 

 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมอื่นที่มิใช่กองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

 

6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ 
ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้กองทนุนีไ้ม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกบักองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการบาง
กองทนุ เช่น กองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ กองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นต้น โดยในอนาคตบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลีย่นแปลงให้มีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุกบักองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการบางกองทนุได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในระบบของนาย
ทะเบียนแล้วเทา่นัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่
หน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และสว่นต่าง
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางบริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
แล้ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเตมิ             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 

-  รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัท 
 
2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ 
เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ซึ่งทัง้สองกองทนุอยู่ภายใต้การจดัการของ
บริษัท 
 
3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัท (รับโอน) 

4. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ   ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัท ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
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- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ตัง้แตส่องกองทนุขึน้ไปสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แตน่อกเวลาท าการสบัเปลีย่นของกองทนุ
ปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                        1 บาท ขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                                                                                         ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
(โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5         

ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน 
โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้
สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
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ดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้
ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง และกองทนุปลายทาง 
(ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของ
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัที่รายการสบัเปลี่ยนนัน้เสร็จ
สมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามรายละเอียด เร่ือง ราคาขายและราคารับซือ้คืน
กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) 
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ
ซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอ ร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและท า
การยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน หรือ
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เป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือ
มลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
  
ในการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการ
สัง่สบัเปลี่ยนในแต่ละงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัที่ให้ท ารายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์
หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการท ารายการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ระบวุ่าจะเลือกให้ท า
รายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเทา่นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือค าขอยกเลกิโดยไมผ่า่นอินเตอร์เน็ต บริษัท
จดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
หรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  
 

   สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการจะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลไม่เป็นบญัชีร่วม เว้นแต่
เป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย
ของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกองทนุท่ีต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์
ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือ
กองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 
 
การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้  
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หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 

- ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ จะ
ก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

 

1)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมี
ผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 

2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่
ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนันบั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั  ผ่านทาง 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพันธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
 
   

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวยเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** กรณีที่สัง่สบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดย
กรณีที่วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขายหรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะ
ใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี หน่วยลงทุน 

Star50 Chinese Technology         
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ได้รับหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ี การจ่ายเงนิ 

Star50 Chinese Technology           
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื อ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ      
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน)   
(ในภาวะปกติ บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้
ภายใน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 

 
 
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Star50 Chinese Technology            
เพื่อการเลีย้งชีพ 

ธนบดี RMF T* T*+3 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 
 SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

T* T*+2 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

RMF 
T* T*+1 

ธนรัฐ, ธนบดี 
ธนบดี RMF,  ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 

SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

Star50 Chinese Technology           
เพื่อการเลีย้งชีพ T T* 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF 
Star50 Chinese Technology           

เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+1* 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF 

Star50 Chinese Technology           
เพื่อการเลีย้งชีพ T T*+2* 
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หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
                         T* +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T* +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
                         T*+1*  =   วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                         T*+2*  =   สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีแตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตารางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด. 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

2   3   4   5   1   2   1   1   3   4   5   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

26 27 28 29 29 

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Star50 Chinese Technology เพือ่การเลีย้งชพี ปี 2564
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Q: การจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรก 
A: ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 200 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่
สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้ สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซือ้โดย
จ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรร
หนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 1,000 บาท หรือ 100 หนว่ย  
 
 
Q: การคืนเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรก 
 
A: บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับ
การจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหน่ายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแตม่ีมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดต ่ากวา่ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจดัการประสงค์จะยตุิโครงการ  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี ) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินท่ีผู้
สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้
ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 

Q: การจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ถดัไป 
A:ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามหวัข้อค าถาม “กรณี

ใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสทิธิไมข่ายหนว่ยลงทนุ / สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” หรือตามหวัข้อ “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้

คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรือเร่ืองการหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 
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2) ขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
ขายในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 

3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มจ านวน จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 
4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวน
เงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลู
ที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการ
จดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบัญชีกองทนุ 
 
Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้

คืน ณ วันใด  
A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลีย่นภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นมีผล ท่ีค านวณภายในวนัท าการถดัไป ดงันี ้
 

กรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้ 
ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หรือรับซือ้คืน หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

กรณีท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย 
ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

-  
- บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

 

ค) ในการซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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- การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือตอ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามปกติ โดยบริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง และแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที่ประกาศหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่ง
ด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการ
ซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การ
ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัท
จดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของ
กองทนุอนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สนิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้ากอ่นการขายคนื
หน่วยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือ
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้
แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
 
 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตัา่ง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ  
เหตกุารณ์อื่นที่สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
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1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน
ของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  
swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมูลค่า
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  
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       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตาม
วิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกั

ด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม  Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น (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 จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-

หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่น

ที่เหลอืได้ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง
อื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบุในโครงการ 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง  ๆ  ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไมป่กติ หรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหนว่ยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายยอ่ย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื อ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
 

 
 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพ                               - 39 - 
 
 

 ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 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 เว้น

แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดับวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบ

ปัญหาขาดสภาพคลอ่งหรือไมส่ามารถจ าหนา่ยได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
ปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
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และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

(suspension of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไมเ่กิน 5 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณี
ใดกรณีหนึง่ดงันี ้

 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

อนึง่ การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่ งซือ้ / ค าสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

 
การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 
วนัท าการติดตอ่กนั  เว้นแตม่ีข้อความสงวนสทิธิที่ระบไุว้ในโครงการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้โดยบริษัทจดัการพิจารณา
แล้วเห็นวา่มีเหตคุวามจ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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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 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  

ค. หนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าธุรกรรมการซือ้ 
หรือ ขาย หรือ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

 
Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร หรือไม่ 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 

ตอ่กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พงึประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)             
ตอ่กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรสว่นเกินทนุท่ีได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทนุ) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุโดย
ได้รับสทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืน              

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้อง
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ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุน         
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกนิทุนที่ได้รับจากการขายคนื
หน่วยลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  

 
 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
 กฎหมายก าหนด 
2.  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
    3. การนบัคะแนนเสยีงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที่กองทนุมีบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 
บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ 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 และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั 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 
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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
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 
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เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด 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 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
5.  บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนติิบคุคล

ที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยงันิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อ
การเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพเข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุ
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด
รายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติ
บคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือ
หน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วย
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ลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้  ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนดงักลา่วในวนั
รายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของ
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  
 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคลตอ่ไปนี ้
เข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ(กองทนุ) 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดงักล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่สามารถ
ปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนติิ
บคุคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ 
ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive 
รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลัง         
นกัลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดงักล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนใน
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ(กองทนุ) 
 
อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามทีก่ลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด (รวมถงึผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผา่น Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤตกิรรมเข้าขา่ยและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไมด่ าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัท
จดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง (ทัง้นี ้กฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมแีก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจัดการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไม่
สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที ่
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบัติไมเ่ป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 

Q:    กองทุนรวมนีม้ีการระบุภมิูล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ทุกรายที่ไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร 

A:    ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงทีอ่ยู่
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

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

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต) เป็นแกนน า
ของกลุม่ผู้ ถือหุ้นมีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทนุที่เสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึ
แนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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         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 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 76 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
221,528 ล้านบาท  
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
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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 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ  
ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

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 
บริษัทหลักทรัพย์ทหารไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์ทหารไทย 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 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี 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 ได้ที ่

 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 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com  

 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม   
 
 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป                  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 

 
ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
 

 
 
 
 

• ความเส่ียงหลักในส่วนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ มุง่เน้นลงทนุในกองทนุ KraneShares 
SSE STAR Market 50 Index ETF ซึง่เป็นกองทนุหลกั ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาและค านงึถงึปัจจยัความเสีย่งตา่งๆของกองทนุ 
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.ความเสีย่งของประเทศจีน (China Risk) : โดยทัว่ไปแล้ว เศรษฐกิจของจีนถือวา่เป็นตลาดเกิดใหมแ่ละสามารถได้รับผลกระ
ทบอย่างมีนัยส าคญัจากสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองในประเทศจีนและประเทศโดยรอบต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 
นอกจากนี ้เศรษฐกิจของจีนยงัขึน้อยู่กบัการผลกัดนัการสง่ออกและไว้วางใจอย่างมากกบัการซือ้ขาย แนวโน้มที่ตกต ่าลงใน

**กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย
ลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 
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เศรษฐกิจต่าง ๆ ของหุ้นส่วนการค้าปฐมภูมิของจีนสามารถถ่วงเวลาหรือขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนและมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่การลงทนุของกองทนุตา่ง ๆ รัฐบาลของจีนควบคมุอยา่งเคร่งครัดกบัการจ่ายภาระหนีส้ินท่ีก าหนด
เป็นเงินสกลุตา่งประเทศและก าหนดนโยบายทางการเงิน รัฐบาลของจีนอาจน ากฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัใหม่ที่สามารถ
มีผลกระทบอย่างร้ายแรงกับกองทุนมาใช้ ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเร่ิมกระบวนการการแปลงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเอกชนก็ตาม ภาคสว่นท่ีได้รับการแปลงเป็นเอกชนอาจสญูเสยีเงินและ/หรือถกูเปลีย่นสญัชาติได้ 
ในตลาดหลกัทรัพย์ของจีน ผู้ออกหลกัทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายอาจครอบคลมุสว่นใหญ่ของตลาดทัง้หมด ตลาดหลกัทรัพย์ของจีน
ต้องหยดุซือ้ขายหุ้นชัว่คราวบอ่ยกวา่ จ านวนเฉลีย่ของหุ้นท่ีซือ้ขายต ่าและความแปรปรวนของราคา นอกจากนี ้เศรษฐกิจของ
จีนยงัขึน้อยูก่บัการซือ้ขายกบัหุ้นสว่นส าคญัเป็นหลกั การพฒันาเมื่อไมน่านมานีใ้นความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน
สร้างปัญหามากขึน้เก่ียวกบัพิกดัอตัราภาษีที่เพิ่มขึน้และข้อจ ากดัตา่ง ๆ เก่ียวกบัการค้าระหวา่งสองประเทศดงักลา่ว การเพิ่ม
พิกดัอตัราภาษีหรือข้อจ ากดัทางการค้าหรือแม้แต่การคกุคามการพฒันาดงักลา่ว สามารถท าให้การค้าต่างประเทศลดลงซึง่
สามารถมีผลกระทบในเชิงลบกบัอตุสาหกรรมการสง่ออกของจีนและผลกระทบในเชิงลบพอสมควรกบักองทนุ 

2. ความเสี่ยงจากหุ้น A-share (A-Shares Risk) : หุ้น A-share ที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ที่จดัตัง้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และซือ้
ขายบนตลาดหลกัทรัพย์ของจีน การลงทนุในหุ้น A-share พร้อมรับนกัลงทนุจีนในประเทศและนกัลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงนกัลงทนุที่ได้รับการปรับขึน้ตามโควต้า QFII หรือ RQFII และผ่านโปรแกรมสต็อกคอนเนคต์ซึ่งปัจจุบนัประกอบด้วย
เซี่ยงไฮ้-ฮ่องกงสต็อกคอนเนคต์, เซินเจิน้-ฮ่องกงสต็อกคอนเนคต์, เซี่ยงไฮ้-ลอนดอนสต็อกคอนเนคต์และจีน-ญ่ีปุ่ นสต็อกคอน
เนคต์ การลงทนุโดยนกัลงทนุตา่งชาติในหุ้น A-share ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดั ระเบียบข้อบงัคบัและข้อก าหนดตา่ง ๆ การลงทนุใน
หุ้น A-share อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดและการเอาทุนคืนและการส่งเงินลงทุนกลบัประเทศส าหรับสินทรัพย์ที่
ลงทนุในหุ้น A-share เป็นไปตามข้อจ ากดัตา่ง ๆ  โดยรัฐบาลจีน หุ้น A-share อาจขึน้อยูก่บัการหยดุซือ้ขายชัว่คราวที่บอ่ยและ
ที่กระจายเป็นวงกว้างและอาจท าให้ขาดสภาพคล่อง นี่จึงเป็นสาเหตขุองความแปรปรวนในราคาหุ้นของกองทุนและท าให้
กองทนุมีความเสีย่งมากขึน้จากการหยดุซือ้ขายชัว่คราว 
 
3.ความเสี่ยงจากตราสารทนุ (Equity Securities Risk) : มลูค่าของตราสารทนุขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ  เช่น ความผนัผวนของตลาด การ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และแนวโน้มที่สงัเกตเห็นได้ในราคาหุ้น ตราสารทนุอาจเปลีย่นแปลงง่ายมากกวา่สนิทรัพย์ประเภท
อื่น ๆ และโดยทัว่ไปอยูใ่นต าแหนง่ที่ด้อยสทิธิกวา่หนีส้นิและหลกัทรัพย์อื่น ๆ ในผู้ออกหลกัทรัพย์แบบเดียวกนั 
 
4.ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) : การลงทนุของกองทนุในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยง
เก่ียวกับการขาดทุนมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พฒันาแล้ว สาเหตเุนื่องมาจาก เช่น ความแปรปรวนของตลาดที่มากกว่า 
ความเสี่ยงตอ่การยดึทรัพย์สินและการควบคมุเงินต้นที่มากกว่า จ านวนเฉลี่ยของหุ้นที่ซือ้ขายต ่ากว่า ความไม่มัน่คงทางการ
เมืองและทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงต่อการปิดตวัของตลาดที่สงูกวา่และข้อจ ากดัของรัฐบาลเก่ียวกบัการลงทนุของตา่งชาติที่
มากกว่าที่พบในตลาดที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจของตลาดเปิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนอาจขึน้อยู่กับการซือ้ขายระหว่าง
ประเทศเป็นอยา่งมากและอาจประสบปัญหาอยา่งมากถ้าการซือ้ขายระหวา่งประเทศอยูใ่นภาวะตกต ่าหรือหยดุชะงกั 
 
5.ความเสี่ยงจากการซือ้หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทนุในหลกัทรัพย์ของผู้ออกหลกัทรัพย์ที่
ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกามีสภาพคล่องน้อยกว่าการลงทุนในผู้ออกหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา อาจมีระเบียบข้อบงัคบัของ
รัฐบาลและการควบคุมดูแลน้อยกว่าและมีมาตรฐานการคุ้มครองนักลงทุนที่แตกต่างกันมากกว่าผู้ ออกหลกัทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา การลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไมใ่ช่ของสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่การขาดทนุเนื่องจากความผนัผวนของ
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สกุลเงินตราตา่งประเทศและความไม่มัน่คงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ชัว่โมงซือ้ขายของตลาด ขัน้ตอนการผ่านพิธีการ
และการช าระหนีแ้ละตารางวนัหยดุอาจจ ากดัความสามารถของกองทนุเพื่อซือ้และขายหลกัทรัพย์ ปัจจยัเหลา่นีส้ามารถสง่ผล
ให้เกิดการขาดทนุตอ่กองทนุได้ 
 
6.ความเสี่ยงจากสกุลเงิน (Currency Risk) : มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ของกองทนุก าหนดโดยยึดตามเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกั 
ดงันัน้ กองทนุอาจสญูเสียมลูค่าถ้าสกุลเงินท้องถ่ินของตลาดต่างประเทศลดค่าเงินเมื่อเปรียบเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ แม้วา่
มูลค่าของสกุลเงินท้องถ่ินของสินทรัพย์หุ้นและพนัธบัตรของกองทุนจะเพิ่มขึน้ก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถ
เปลี่ยนแปลงง่ายมากและสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างคาดเดาไม่ได้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง ร้ายแรงต่อ
กองทุน นอกจากนีก้องทุนอาจเสี่ยงต่อความล่าช้าต่าง ๆ ในการแปลงหรือการโอนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับจดุประสงค์ของการซือ้หลกัทรัพย์การลงทนุ ซึ่งอาจเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ความ
ลา่ช้าใด ๆ ท่ีสามารถสง่ผลให้กองทนุเสียโอกาสในการลงทนุและการซือ้หลกัทรัพย์ในราคาที่สงูกว่าที่ตัง้ใจไว้แตแ่รกหรือการ
เกิดผลกระทบจากการถือเงินสด 
 
7.ความเสีย่งจากการไมก่ระจายการลงทนุ (Non-Diversified Fund Risk) : เนื่องจากกองทนุไมก่ระจายการลงทนุและกองทุน
อาจน าไปลงทนุในสว่นของสินทรัพย์ในผู้ออกหลกัทรัพย์ไม่ก่ีรายมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุได้ การเปลี่ยนแปลงใน
มลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์การลงทนุเดียวสามารถก่อให้เกิดความผนัผวนในราคาหุ้นของกองทนุมากกวา่การเกิดในกองทนุที่
หลากหลาย ซึ่งอาจเพิ่มความเปลี่ยนแปลงของกองทุนและเป็นสาเหตุให้การปฏิบตัิงานของหลกัทรัพย์การลงทนุเดียวหรือ
หลกัทรัพย์การลงทนุท่ีมีจ านวนคอ่นข้างน้อยสร้างผลกระทบอยา่งมากตอ่การปฏิบตัิงานของกองทนุ 
 
8.ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของการลงทนุ (Concentration Risk) : เป็นที่คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ของกองทนุจะกระจกุตวั
อยู่ในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มของ
อตุสาหกรรมหนึง่ หลกัทรัพย์ของบริษัทตา่ง ๆ  ในอตุสาหกรรมหนึง่หรือกลุม่ของอตุสาหกรรมหนึง่สามารถมีปฏิกิริยาในท านอง
เดียวกนัตอ่การพฒันาตลาด ดงันัน้ กองทนุจึงอาจขาดทนุเนื่องจากเหตกุารณ์ที่เลวร้ายที่มีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมหนึง่หรือ
กลุ่มของอุตสาหกรรมหนึ่งหรือภาคส่วนอตุสาหกรรม ในขณะที่คาดการณ์ว่าความเสี่ยงต่อภาคส่วนและอุตสาหกรรมของ
กองทนุเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยยดึตามองค์ประกอบของดชันีอ้างอิง ปัจจุบนักองทนุจึงอาจมีความเสี่ยงอย่างมากตามที่
บรรยายไว้ข้างลา่งนี ้

9.ความเสี่ยงในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) : ภาคตลาดหรือเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทสารสนเทศและบริษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากอาจมีผลกระทบอย่าง
มากกับมูลค่าของหุ้นในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว มูลค่าของหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพา
เทคโนโลยีเป็นอยา่งมากออ่นไหวเป็นพิเศษตอ่การเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วในวงจรผลติภณัฑ์ด้านเทคโนโลยี ความล้าสมยัอย่าง
รวดเร็วของผลติภณัฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาลและการแขง่ขนั ทัง้ในประเทศและในตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงการแขง่ขนัจาก
คู่แข่งต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตต ่ากว่า บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทต่าง ๆ ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าและใหม่กว่า มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าตลาดโดยรวม บริษัท
เทคโนโลยีสารสนเทศพึง่พาสทิธิบตัรและสทิธิทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นอยา่งมาก ซึง่การขาดหรือการสญูเสยีสทิธิดงักลา่วอาจ
มีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถในการท าก าไร นอกจากนี ้บริษัทตา่ง ๆ ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญกบั
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมกัจะไม่สามารถคาดเดาได้ในเร่ืองของอตัราการเติบโตและการแข่งขนัส าหรับการบริการ
ตา่ง ๆ ของบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
 
10.ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ ร่วมค้า (Authorized Participants Concentration Risk) : กองทุนมีจ านวนสถาบนั
การเงินจ านวนจ ากดัที่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ ร่วมค้า ในกรณีที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจมีสว่นเก่ียวข้องในธุรกรรมการขาย
และการขายคืนหนว่ยลงทนุกบักองทนุและไมม่ีผู้ ร่วมค้าอื่น ๆ เข้ามา หุ้นของกองทนุอาจซือ้ขายเช่นเดียวกบัหุ้นกองทนุปิดโดย
ให้สว่นลดอยา่งมากแก่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและอาจเผชิญกบัการถกูถอดเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ 
 
11.ความเสีย่งจากสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : การลงทนุของกองทนุอาจมคีวามเสีย่งจากสภาพคลอ่งซึง่มีอยูเ่มือ่การลงทนุ
ยากหรือเป็นการยากที่จะซือ้หรือขายในเวลาและราคาที่เหมาะสม ถ้าธุรกรรมมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษหรือถ้าตลาดที่เก่ียวข้อง
ไม่หรือกลายเป็นไมม่ีสภาพคลอ่ง อาจเป็นไปไมไ่ด้ที่จะเร่ิมท าธุรกรรมหรือท าให้เกิดสภาพคลอ่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้กองทนุ
ประสบกบัการขาดทนุและมีปัญหาอยา่งมากในการขายคืน ถ้าหลกัทรัพย์จ านวนหนึง่ที่กองทนุถือครองหยดุการซือ้ขาย ความ
แปรปรวนในราคาตลาดจะเพิ่มความเสีย่งที่กองทนุจะหยดุการซือ้ขาย ตลาดของจีนอาจเกิดท าให้การช าระหนีเ้กิดความลา่ช้า
ออกไปและ/หรือตรงกนัวนัหยดุของตา่งชาติ ซึง่ในระหวา่งนัน้เป็นไปไมไ่ด้ที่กองทนุจะแปลงสนิทรัพย์ของตนเป็นเงินสด 
 

12.ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดต ่าถึงปานกลาง (Small- and Mid-Capitalization Company 
Risk) : การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดต ่าถึงปานกลางอาจมีความเสี่ยงมากขึน้และมี
โอกาสที่จะมีการแปรปรวนของราคามากกว่าการลงทนุในบริษัทที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกวา่ เนื่องจากบริษัท
ขนาดยอ่มและขนาดกลางมีประวตัิการด าเนินกิจการ สายผลติภณัฑ์และแหลง่การเงินท่ีจ ากดั หลกัทรัพย์ของบริษัทเหลา่นีจ้ึง
มีสภาพคลอ่งน้อยกวา่และแปรปรวนมากกว่า นอกจากนีย้งัอาจหวัน่ไหวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง (ที่คาดว่าจะเกิดขึน้) ใน
อตัราดอกเบีย้และผลก าไร 

13.ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงู (Large Capitalization Company Risk) : บริษัทที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดสงูอาจไมส่ามารถตอบสนองต่อความท้าทายของการแขง่ขนัใหม ่ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและบรรลอุตัราการเติบโตที่สงู
เหมือนกบับริษัทท่ีมีขนาดเลก็กวา่ที่ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระหวา่งระยะเวลาของการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
ดงันัน้ ผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ในบริษัทที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูสามารถไลต่ามผลตอบแทน
จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดต ่าถึงปานกลาง 

14.ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ (Management Risk) : กองทุนไม่สามารถท าดชันีอ้างอิงซ า้ได้อย่างเต็มที่และอาจถือ
ครองหลกัทรัพย์รวมทัง้หมดน้อยกว่าในดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ว่ากระบวนการคดัเลือกหลกัทรัพย์ของ
เครนและบอเซราอาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามที่ตัง้ใจไว้ 

15.ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : โดยทั่วไปแล้วมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองของกองทุนสามารถลดลงได้หรือท าให้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานของการลงทุนอื่น ๆ ลดลงได้ นอกจากนี ้ยงัมีความเสี่ยงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐและ/หรือผู้ด าเนินการของรัฐบาลสามารถท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินทัว่โลกและความรู้สึกในเชิงลบซึ่งสามารถมีผลกระทบในเชิงลบกับกองทุนและสามารถส่งผลให้เกิดการขาดทนุได้ 
ความเสีย่งด้านภมูิศาสตร์และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงตอ่สิ่งแวดล้อมและสาธารณสขุอาจเพิ่มความไมม่ัน่คงใน
เศรษฐกิจโลกและตลาดโดยทัว่ไปได้ การเปลีย่นแปลงมลูคา่อาจเป็นเพียงชัว่คราวหรืออาจกินเวลานาน นอกจากนี ้กองทนุยงั
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ง่ายที่จะเกิดความเสี่ยงที่ว่าการลงทุนบางอย่างอาจเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะขายในเวลาหรือราคาที่เหมาะสม 
นอกจากนีก้ารพฒันาตลาดยงัเป็นสาเหตุให้การลงทุนของกองทุนมีสภาพคล่องน้อยลงและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่
แนน่อน 

16.ความเสี่ยงจากตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts Risk) : กองทุนอาจถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทต่างชาติในรูปแบบของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพย์อเมริกันและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เก่ียวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น การผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศและความเสี่ยงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแตกต่างจากความเสี่ยงที่เก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ของผู้
ออกหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่รองรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจ
เปลีย่นแปลงอยา่งมากเมื่อตลาดของสหรัฐอเมริกาไมเ่ปิดส าหรับการซือ้ขายซึง่จะมีผลกระทบกบัมลูคา่ของตราสารแสดงสทิธิ
การฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

17.ความเสีย่งจากตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives Risk)  ; การใช้ตราสารอนพุนัธ์ (รวมถึงสวอป ตลาดซือ้ขายลว่งหน้า สญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า หุ้นกู้อนพุนัธ์และสญัญาออปชัน่) เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงตา่ง ๆ เช่น ความเป็นไปได้ที่คูส่ญัญา
จะผิดสญัญา การขาดทุนที่อาจเป็นไปได้ถ้าตลาดไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดหวงัไว้และความเป็นไปได้ส าหรับการขาดทุน
มากกว่าถ้าไม่ได้น าเทคนิคนีม้าใช้ การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์อาจท าให้กองทนุเกิดความเสี่ยงต่อการให้อ านาจเพิ่มผลทาง
การเงินซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทนุเปลี่ยนแปลงมากกว่าถ้าไม่มีการเพิ่มผลทางการเงิน โดยการลงทุนในตราสารอนพุนัธ์ 
กองทนุสามารถขาดทนุได้มากกวา่จ านวนเงินที่ลงทนุไป ตราสารอนพุนัธ์บางอยา่งสามารถมีศกัยภาพส าหรับการขาดทนุได้
ไม่จ ากดั ตราสารอนพุนัธ์อาจมีความเสี่ยงจากการประเมินราคาซึ่งเป็นความเสี่ยงที่แหลง่ตา่ง ๆ ในการประเมินราคาส าหรับ
ตราสารอนพุนัธ์จะไมม่ีอยูแ่ล้วในตลาดท่ีเป็นไปได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวลาท่่ีเป็นไปได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวลาที่ตลาดอยู่
ในภาวะที่ตกต ่าซึ่งในระหว่างเวลาดงักลา่วผู้ ร่วมค้าในตลาดอาจไม่เต็มใจซือ้ตราสารที่ซบัซ้อนหรือให้การเสนอราคาส าหรับ
ตราสารดงักล่าว นอกจากนี ้อาจเป็นการยากที่จะขายหรือไม่สามารถขายตราสารอนุพนัธ์ได้ในเวลาและในราคาที่ผู้ ขาย
ต้องการ 

หมายเหต:ุ กรณีที่ข้อมลูความเสีย่งโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไมส่อดคล้องกบัหนงัสอืชีช้วนของ
กองทนุหลกั ให้ถือเอาต้นฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 

 

• ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese 
Technology เพื่อการเลีย้งชีพมีดังนี ้

 
1.  ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

เนื่องจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพมีนโยบายที่เน้นการลงทนุใน
กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนัน้ 
ความเสี่ยงของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความ
เสีย่งหลกัในส่วนของกองทนุ “KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF” จึงเป็นความเสีย่งของกองทนุเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพจึงควรศกึษาและยอมรับความเสีย่งของกองทนุ KraneShares 
SSE STAR Market 50 Index ETF ได้ 
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2.  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

จากการที่กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี  อีสท์สปริง Star50 
Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพเข้าลงทนุ มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพมีการค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  
 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพจึงมีความเสี่ยงของความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ กบัเงินบาท กลา่วคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเข้า
ลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะ
ท าให้กองทนุได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนท่ีน้อยลง 
ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลบักัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมาก
ขึน้ 
 
ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม 
ดังนัน้กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ ลงทุนอาจได้รับก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นในสว่นท่ีไมไ่ด้ท าการป้องกนัความเสีย่งไว้ 
 

3. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ท าให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
แนน่อนหรือการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพไม่สามารถน าเงินกลบั
เข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพไม่สามารถขายหน่วย
ลงทนุของ กองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ได้ทนั ต่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรือ
ความเสี่ยงที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพอาจจะไม่สามารถซือ้ขาย
ตราสารที่กองทนุลงทนุโดยตรงในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ หรือหาก
ต้องการจะซือ้ขายจริง 

      
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการท่ี
คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไมเ่ป็นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการ
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จดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทนุที่เพิ่มขึน้  รวมทัง้อาจมีความเสี่ยงสภาพ
คลอ่งของตราสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรัพย์ (Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index 

ETF ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทนุใน กองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ได้อีก
ต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเข้าลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะ
เดียวกนั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของ
กองทนุหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุจะเข้าไปลงทนุและสกุลเงินตราตา่งประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุแตกตา่งไปจากเดิมได้ 
ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปลีย่นแปลงไปลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุอื่นใด 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 
เปรียบเทียบกับดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index 

ตัง้แต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
     

 
 

ท่ีมา Bloomberg ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ          
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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- ข้อมูลการลงทุนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (%) 

 
 

 

- ช่ือทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก 

 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชพี 
ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบั
แรกขึน้ไป 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต า่กวา่สองอนัดบัแรก แตอ่ยูใ่นอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนสว่นชีช้วนโครงการข้อ 3.13.1  สว่นท่ี 2  ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2   ข้อ 1.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
หรือ เงินฝากธนาคารออมสนิ    

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุ
ในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ national 
scale )  

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงที่    

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้<397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย

วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียน  

หรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 
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6. ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1   ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

 6.2   ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ national 
scale)  
หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5%   

         ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(SET)หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 

และไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
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6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives) 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้

ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

6.8  หนว่ย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย private equity ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
แก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายในSET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.9  หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนสว่นชีช้วนโครงการ ข้อ 3.13.1  สว่นท่ี 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7. หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

 
อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของสถาบนัการเงินไทย รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปี

บญัชี 
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(ไมร่วมถึงเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมา
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

แฝง  ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รายการที่เรียกเกบ็ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม ทัง้หมดที่ประมาณการได้  
    (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  

 
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.1400 % 1.0700 % 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.1070 % 0.0321 % 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.2140 % 0.1510 % 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 1.2840 % ตามทีจ่่ายจริง 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้  

    คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

    คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  ไมเ่กิน 1.07 % ตามทีจ่่ายจริง 

 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กิน 3.7450% 1.2531 % 

  หมายเหต ุ  1.คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อตัราร้อยละตอ่ปี ของ 
                    มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนาย  
                    ทะเบียน  ณ วนัท่ีค านวณ 
                    2.อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ / 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมือ่มีการ
สัง่ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.25  

 
ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเมื่อมีการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ และจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น 
คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ตามทีก่องทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ [RMF for PVD] : 
ผู้ ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
 
1. การขายหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
 
1)  ผู้ลงทนุสามารถติดต่อที่บริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
2)  ผู้ลงทนุต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ พร้อมจดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วน 
 
3) บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2 และได้รับการโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพตามเง่ือนไขที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ    ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
     
 หากบริษัทจดัการได้รับเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายหลงัเวลา 15.30 น.  หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุในกรณีที่การโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงั
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
5)  เมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้รับการโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว ผู้ลงทนุจะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6)  การเพิ่มหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
7)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 14 ใน
สว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วโดยพลนั 
 
2.  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยติดตอ่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 
 
1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจาก

วนัท าการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

      
หากการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
2)  ในการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวน

หนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการขายคืนหน่วย
ลงทนุส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมด ที่ผู้ลงทนุถืออยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีที่เงินดงักล่าวครบเง่ือนไข
ในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีกรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 

 
3)  หลงัจากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขาย

คืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
4)   ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ี ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืน

หน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

 
5)  บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสัง่ขายคืนไว้และจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ
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ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) 

 
6)  การลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้หนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
7)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 14 ใน

สว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทรุวม 
 
9)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 10 ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด
ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่
กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วโดยพลนั 
 
3. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า RMF for PVD เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนต้นทางซึ่งเป็น RMF for PVD หรือการ
โอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักลา่วข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอน
ต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่ตัง้ขึน้เพื่อรองรับ PVD เท่านัน้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ /  ตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ได้ทุกวนัท าการซือ้ขาย ภายในเวลาท าการ ถึงเวลา 
15.30 น. หากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงั 15.30 น. บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสบัเปลี่ยนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิกถอนได้ 
 

3.1   การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอ
กองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อม
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กับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะส่งมอบ
หลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดย
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 

3.2   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายงั
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
 

ผู้ลงทนุท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่รับโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพเข้ากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)” 
พร้อมจดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วนได้ที่บริษัทจดัการ ผู้ลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดย
ระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น 
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของวนัท่ีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล ที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้วนัที่บริษัทจัดการ
ก าหนดให้เป็นวนัสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า  จะไมเ่กิน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีผู้ลงทนุได้ท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุจากกองทนุต้นทาง 
   
การเพิ่มหนว่ยลงทนุจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น ต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)จากบริษัทจดัการอื่น มายงั
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการ (โอนเข้า) ส าหรับ RMF for PVD เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทนุต้นทางซึง่เป็นผู้ลงทนุท่ีเข้าเง่ือนไขการโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเทา่นัน้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

3.3   การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปิดให้บริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการโอนออกดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยตดิ
ประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 
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หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการโอนออกดงักล่าว ผู้ลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่
หนว่ยลงทนุหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 

บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุส าหรับการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามที่ระบใุนค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบั
รวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) 
 

ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) บริษัท
จัดการจะเปิดให้เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซึ่งเป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนที่เข้าเง่ือนไขการโอนเงิน
ลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะกรณีที่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมดที่ผู้ลงทนุนัน้ถืออยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีเงินดงักลา่วครบเง่ือนไขในการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่กรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้การลด
หนว่ยลงทนุจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
  
 อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น ต้องเป็นมลูค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จงึไมมี่ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือ
การเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการ
เลีย้งชีพไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนเปิดทหาร
ไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพ่ือการเลีย้งชีพเม่ือมีความ
เข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
ค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

 
วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน 2565 
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