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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ มุ่งลงทนุในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์) รวมถึง
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  จึงอาจมีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุน
รวมทัว่ไปที่มีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรม
ดงักลา่ว เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
รวมถึงปัจจัยที่ท าให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ลงทุนไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต ่า
อย่างมาก  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ น้ในบริเวณที่ตั ง้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจาก
ผู้ประกอบการในพืน้ที่เดียวกนั รวมถึงเหตอ่ืุนใดที่ท าให้ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้ 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ
กองทุนน าเงินบาทไปซือ้หลักทรัพย์  ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเป็น
เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ          
มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับ
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การท าธุรกรรมป้องกนัความ
เสี่ยงอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ได้ 
ดงันัน้ เนื่องจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
การลงทนุในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
เปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุน
ได้ 
กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 
เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้  ไม่
สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
มีค าสัง่ไว้ 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน
หรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/
หรือได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 
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เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า        
ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุน
ดงักลา่ว) ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เข้า
ลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้ (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใด
ที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้อง
ความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการ
ต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติัตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของ
บริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทนุ : กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
                                               TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund  
   (ชื่อย่อ: TMBPIPF) 

หมายเหต ุ:  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 
เปล่ียนชื่อเป็น กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟล็กซิเบิล้ (ใช้ชื่อย่อ TMBPIPF เหมือนเดิม) 

 
อายุโครงการ :  ไม่ก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวม หรือการเลิกกองทนุนีท้ี่อยู่ใน
ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว ผ่านทางไปรษณีย์  
ผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
การจ่ายเงนิปันผล  :  ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ 
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม :  วนัท่ี 8 เมษายน 2557 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม :  วนัท่ี 30 มถินุายน 2557 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทนุ :  1.กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) ทีเ่น้นลงทนุในหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector)  ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
2.กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือ
หน่วยลงทนุ หรือเปิดเสนอขายครัง้แรก โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
โดยหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้วย  
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือ 
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3. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ (REITs 
ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดงักล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดงักล่าวหรือกลุ่มของ
ตราสาร/หน่วยลงทนุดงักล่าว  
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนทที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวดอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินท่ีให้สิทธิในการได้มาซึง่หุ้นดงักล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุ่ม
หุ้นนัน้ ๆ 
 
ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุ  ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  หน่วยลงทนุของกองโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ  และ/หรือ เงินฝาก โดยวตัถปุระสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่ อสภาพคล่อง  และบริษัท
จดัการจะลงทนุในเงินฝากต่างประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
กองทนุนีอ้าจมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน (โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) ทัง้นี ้ในกรณี
ที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจดัการ
เห็นสมควร ยกตวัอย่างเช่น กรณี ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนในสดัส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไร
ก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนในสดัส่วนที่น้อย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนอยู่ ซึ่งอาจท าใหผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้อีกทัง้การท า
ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
กองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุน ที่ไม่มีการซือ้ขาย
ในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตรา
สารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) ขณะที่
กองทนุลงทนุเท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราส่วนการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิก
โครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 
วนัท าการ และจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่สภาวะการลงทุนทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้กองทนุจะท ารายงานการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด พร้อมทัง้เหตผุล และจดัส่งมายงัส านกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่าง
ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และต่อมามลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1 
บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึ่งก าไรที่ได้รับ
จากการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  

• บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบญัชี หรือก าไรสทุธิที่เกิดขึน้
จริงประจ างวดบญัชี หรือจากก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวด ตามที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อกองทนุ
ได้รับเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ท าให้กองทุนมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีอ่าจจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลก าไรไปในงวดถดัไปก็ได้ 

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

• ดชันีผลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index)  ร้อยละ 50 และ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึง
วนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ กองทุนรวมที่มี
การก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 

A:    กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

Q:   กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:    จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 100,000 ล้านบาท  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 300 

 
Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เหมาะสมที่จะเป็น

ทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
A:  -  เหมาะสมกับ   :   

เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย Infra ทัง้ในและต่างประเทศ 

- ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวัตถุประสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะ
สามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

           
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
▪ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เป็นหลกั  เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของ  ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ดงันัน้ ปัจจยัส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ  เช่น 

1)  ปัจจัยที่ท าให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ เช่น การ
เปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต ่าอย่างมาก ความเส่ียงจากภยั
ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของ
อสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงจากผู้ประกอบการในพืน้ท่ีเดียวกนั รวมถึงเหตอุื่นใดที่ท า
ให้ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้ 

2) ปัจจัยที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  ซึ่งก่อนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมลู
รายละเอียดของ อสังหาริมทรัพย์ นัน้ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) การ
ประเมินของ ผู้ประเมินราคาอิสระของอสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดงักล่าวแม้กระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคณุภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดงักล่าวข้างต้นรวมถึงผู้จดัการ
กองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์  ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ 
ทัง้นี ้เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์  อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ 
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เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย  นอกจากนัน้แล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ อาจจะมีการ 
ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ของทัง้ ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัท่ีเก่ียวกับการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักล่าว และอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุได้ 

3)   ปัจจยัความเส่ียงจากการที่กองทนุรวมได้ลงทนุในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิการเช่า ดงันัน้ มลูค่าของสิทธิ
การเช่าอาจจะลดลงหรือหมดไปเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสิทธิการเชา่  เนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเชา่ที่
เหลืออยู่หรือมลูค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลง อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของการประเมินราคาของมูลค่า
สิทธิเช่า หรือการเปล่ียนแปลงของค่าเช่าพืน้ที่ ซึ่งปัจจยัต่างๆเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุท าให้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมลดลงได้ 

4)  ปัจจยัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน  ในกรณีที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ได้มีการ
ด าเนินการให้มีการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินดงักล่าว  เนื่องจากอตัราดอกเบีย้
อาจมีการเปล่ียนแปลงสงูขึน้ตามภาวะตลาดโดยรวม หรือรายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลง  ดงันัน้กองทุน
รวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของกองทนุรวม รวมถึงอาจส่งผลให้กองทนุรวมมี
กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมจ านวนดงักล่าวได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ   ต่อ
การด าเนินงานของกองทนุรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกจากนัน้แล้วการ
กู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ มีอัตราส่วนการให้กู้ยืมเงินที่แตกต่างกัน ดังนัน้ปัจจยัความเส่ียงที่ อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินของการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทัง้ในและ
ต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่แตกต่างกนัได้ 

5)  ปัจจยัที่มาจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ ซึง่อาจจะท าให้ราคาหน่วยลงทนุ ที่มีการซือ้ขาย 
อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มีความผนัผวนตามภาวะตลาด 

 
 
Q:  กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เป็นกองทุนรวมที่

มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 
Q: ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 

A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbam.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

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

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เงื่อนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
       2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนดงักล่าว โดยผ่าน www.tmbameastspring.com 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

  

http://www.tmbam.com/
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การซือ้หน่วยลงทุน   

มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                        มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

                          ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ                                     1.00% ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

   

หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ  
      ** มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิง้และ   ปัด

ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
 

 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ ของ บลจ.ทหารไทย ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่า

กว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
และค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพ

เพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ ได้ที่บริษัทจดัการ ที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท 
(หน่ึงบาทถ้วน)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ  

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 14.30  น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

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

4.เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
(เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 

หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
 

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของ บลจ.ทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด โดย
กรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชเีดียวกบับริษัทจดัการ โดยกรุณา
กรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบุเลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 หลกัลงบน
ด้านหลงัของเช็ค 
 

กรณีที่สั่ งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ ของบริษัทจัดการ กรุณาสัง่จ่าย "กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบ้ิล”  

 

  1)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบ้ิล”  
 

 2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
กรุณาสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย......................................(ระบชุื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือ รับซือ้
คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbam.com  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbam.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดง
ความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคาร     ธนชาต หรือ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้แล้ว 
 

 

   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.tmbam.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุน
อัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่      
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ านจะท ารายการสัง่ซือ้
ดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ 
 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพันธ์ของบริษัทจดัการจะต้องมีบญัชีกองทุนเป็น
บญัชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึง
เวลา 14.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุก
ครัง้  และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเงื่อนไขของแต่
ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(หรือเอกสารอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 
หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลง
กบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนั
ท าการท่ี บลจ.ทหารไทย  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ  
  ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ

แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

   

การขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการ ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
ช่องทางการท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ  

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย 
    หรือรับซือ้คืน 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
หรือตามท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
3. ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.  
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
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มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**     

ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขายหกัค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ    ไม่มี 
ค่าใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์  0.10%***ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
 

หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ 
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
         ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**   

  ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยก าหนดค าสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมตัิด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการของบริษัท
จดัการจนถึงเวลา 14.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มลูค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสั่งขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็นวนั

ท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใด
มิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้   
 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบค าขอเปิดบัญชี) ในเขต
ส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ค าสั่งขาย
สามารถด าเนินการได้   

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้   
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงนิด้วยวธีิบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่ขาย
ให้ชดัเจน หรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
สาขา หรือช่องทางอื่น 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองทนุหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน 
โดยสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้

ช่องทางการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ                
    การขายหรือรับซือ้คืน 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
3. ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้)  

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 

ในกรณีที่ท ารายการภายหลังเวลาท ารายการที่ก าหนดในตาราง หรือในกรณีที่ท ารายการสับเปล่ียนออกจากกองทุนเปิดทีเอ็มบี       
อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้  ภายในเวลาตามที่ก าหนด แต่นอกเวลาท าการสบัเปล่ียน
ของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป 
 

ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  หาก
วนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป 
มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (กรณีที่ไม่ใช้การลงทนุครัง้แรก)  1.00 บาทขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ      ไม่เกินร้อยละ 1.00*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
ค่าใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์             0.10%***ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้และ

ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***   บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ หน่วยลงทนุ โดยค านวณเข้าไปในราคา 
     ขาย หรือราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า  
          ****  0.10% เป็นอตัราค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
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 สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้นทาง 
และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

  สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการ
ดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**  

  สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

    สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท า
การซือ้ขายของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุ
ครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อ
เปิดบญัชีกองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดยกรณีที่วนั

ท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หาก
วนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ 
อินคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T T+4 
ธนวฒัน์,  

SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25 
T T+3 

Global Income, 
Emerging Active Equity,  

Japan Active Equity,  
China Opportunity, 

Global Quality Growth 

T T*+2* 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,          
ธนวฒัน์,  

SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

T T 

Global Income,  
Emerging Active Equity,  

Japan Active Equity,  
China Opportunity, 

Global Quality Growth 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ T* T*+1 

หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T         =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)     T*       = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด)   
  T +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ        T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
  T +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ        T*+2* = สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                T +4   =   ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ             

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว  โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 

Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  - บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

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

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักล่าว   
  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
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  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

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

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings)  ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ  โดยบริษัทจดัการจะระบวุิธีการรวมถงึรายละเอยีด
การใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ
นัน้ ๆ 
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   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 
pricing)  
 
การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นท่ีส่งผล
กระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

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

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
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2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและห รือตัดสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่
ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท า
การที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงั
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ  (subscription) บวกมลูค่าการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
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ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate 
จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   5   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด

ของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณ

จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วย

ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

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

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ

ค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่ง

เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  
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• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่ง
อื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็น
ต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

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

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจาก
มีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ 
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วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

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

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรื อค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน. 11/2564 เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
1.  บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 
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(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่

ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อส านกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้
แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการของ
บริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับวัน
ดงักล่าว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวันหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท รวมทัง้จัดให้มี
ประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 

(ข)  ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม

ค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่
เกินหน่ึงวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 

 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืน่ 
และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส านักงาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
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(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกบั
ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 
วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จาก         
ผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดงักล่าว
ถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
 

ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วยวิธี
ดงันี ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดต่อสอบถามที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  
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Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

1.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่ว ย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะ
ที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือมี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) 
มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
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การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของ
รัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่ เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณี
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

Q:  ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษทัจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 ธนาคารกสิกรไทย 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 ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษัท
จดัการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ชื่อเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 

         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ 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         เหลืองทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 76 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
221,528 ล้านบาท  
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Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดังกล่าว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงิน 
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 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
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 ย์ ท่ี
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ 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 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 

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
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 
 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 
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 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที่ 

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

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

• กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ นี ้มีความ
เสี่ยงแตกต่างกับกองทนุรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทนุต่างกนัอย่างไร 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 8 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูงมาก (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

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

 

http://www.tmbameastspring.com/
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเส่ียง fx 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยงหลกัของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ ดังนี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลง
ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน 
ปัจจยัทางการเมอืง  การคาดการณ์ของนกัลงทนุ ฯลฯ ปกติแล้ว ตลาดหุ้นมกัจะขึน้ลงเป็นวฎัจกัร (Cycle) คล้ายคลงึกบัวฎั
จักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผันผวนใน
ระหว่างช่วง 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทุนมีแนวทางในการลดความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปล่ียนแปลง  โดยมีการ
กระจายการลงทุนในหลายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ในและต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม  และ
สอดคล้องกบัสภาพคล่องของตราสารนัน้ ๆ โดยจะมีการทบทวนอยู่เป็นประจ า 

 
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)  กองทุนมี

นโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัททัง้หมดใน
กลุ่มอตุสาหกรรมนีเ้ป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั ดงันัน้หากในช่วงใดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์มี
ผลการด าเนินการดีและสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูง จะท าให้ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มี
โอกาสที่จะเพิ่มสงูขึน้  แต่หากในช่วงใดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ประสบปัญหาก็จะท าให้ดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์มีโอกาสที่ลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้เช่นกนั   
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์เข้าลงทุน ก่อนการลงทุน รวมทัง้ด าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างสม ่าเสมอ 
 

3.   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรัพย์ได้ 
ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลักทรัพย์มีจ ากัด  รวมการการซือ้ขาย

 
 

**กองทนุเปิดทเีอ็มบี อสีท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้ เป็นกองทนุที่ลงทนุใน
ต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

 โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทนุ** 
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เปล่ียนมือของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้มีปริมาณน้อย กองทนุ
จึงอาจขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ในการคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่อง  ขนาดของ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขาย และสภาพ
 คล่องเพียงพอต่อการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการท าก าไรของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ
ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รวมถงึความเส่ียงทีเ่กิดขึน้จากการท่ีผู้ออกตราสารหนี ้ ไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงผู้ ออกตราสาร           
โดยบริษัทจดัการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่ทางกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าลงทนุ ก่อนการลงทุน รวมทัง้ด าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และบริษัทผู้ออกตราสาร อย่างสม ่าเสมอ 

    

5.    ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) เนื่องด้วยกองทนุรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสาร 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนัน้กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน เช่นการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ รวมถึงกฏ
ระเบียบที่เก่ียวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านีอ้าจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทนุ
ได้ รวมถึงความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ถึงความเส่ียงทางด้านปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อลดความเส่ียงในด้านนี ้
 

6.   ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องด้วยกองทนุรวมมีการลงทนุในหน่วยลงทนุ หรือตราสารของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ ซึง่ต้องลงทนุเป็นสกลุเงินต่างประเทศ กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมคี่าแขง็ขึน้จาก
วนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินตา่งประเทศที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24 
บาท) จะท าให้มลูคา่เงินลงทนุน้อยลง ในทางกลบักนั หากคา่เงนิบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ เป็น 26 บาท) จะท าให้มลูค่าเงินลงทนุเพิ่มมากขึน้ 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ทัง้นี  ้กองทุนอาจพิจารณาเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
 แลกปล่ียนตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตามผู้ ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากอัตรา
 แลกเปล่ียนได้ 
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7. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้า         

เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การ
ลดความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ดังนัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทนุ
อยู่บ้าง โดยจะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย  จากความเส่ียงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึน้  อนึ่งการท า
ธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่  กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์
ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ (%ของ

NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ 
เงินฝากธนาคารออมสิน   

ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ี
ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบยีนในกระดานผู้

ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

สารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยู่
ในระดบั investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภท
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้
ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ี
ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ี
ลงทนุใน benchmark +10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมาย

ไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

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

6.1 ตราสาร ที่ไม่ได้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 
แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  

 

6. ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ Non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยู่ในระบบของ 
organized market  และไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า  

ไม่เกิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน  
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขายกองทุนรวม ณ วันท่ีค านวณ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 61 – พ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 62 – พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 63 – พ.ค 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.9960 1.1878 1.1865 1.2068 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 1.0688 1.0681 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0375 0.0375 0.0374 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.5350 0.0803 0.0802 0.1013 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.2140 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    ค่าภาษีเงินปันผลจ่าย ตามทีจ่่ายจริง 0.1843 0.1260 0.1326 
    ภาษีเงินได้  0.0000 0.0014 0.0003 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.3721 1.3139 1.3397 

 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 61 – พ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 62 – พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 63 – พ.ค 64 

ตามทีจ่่ายจริง 0.06 
(21,348,725.23 บาท) 

0.07 
(24,922,092.94 บาท) 

0.04   
(12,207,919.38 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 61 

– 
17 พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
18 พ.ค 63 

– 
31 ก.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
3 ส.ค 63 

– 
5 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ /
สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 1.00 ไม่เรียกเก็บ 1.00 0.50 

ค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่
หน่วยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท า
รายการนี ้(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25  0.10* 0.10* 0.10* 0.10* 

ค่าธรรมเนียมการ
โอนหน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000

หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิด
ค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 
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(ต่อ)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 

อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่
วันที่  1 กรกฎาคม 2565  

เป็นต้นไป                    

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ /สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) ไม่เกินร้อยละ 0.25  0.10* 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
ต่อครัง้) 

 

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิม่เตมิ :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั ธนาคารเฉพาะ
กิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ท่ี บลจ.ทหารไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน 
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)* ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเฉพาะเม่ือมีการสั่ งขาย หรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก และจะถูกน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขาย
หลกัทรัพย์ 
 
 
 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 7.79% 
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สรุปข้อมูลการลงทุน 
 

 
 
 
 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง 0.00 0.00%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 22,763,490,022.02 98.51%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79%

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

                กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล                              

รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 23,177,601,091.09 100.30%

เงินฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 22,763,490,022.02 98.51%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 12,857,864,576.87 55.64%

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,184,006,055.00 31.09%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,591,171,390.15 11.22%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 130,448,000.00 0.56%

อ่ืนๆ -68,877,247.75 -0.30%

ทรัพย์สินอ่ืน 334,221,952.89 1.45%

หน้ีสินอ่ืน -403,099,200.64 -1.75%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 23,108,723,843.34 100.00%

% of NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเ บ้ิล  

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 414,111,069.07 1.79%

รวมเ งินฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพ 31.09%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN รีเทล โกรท 75,511,300 1,480,021,480 6.40%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้โลตัส รีเทล โกรท 97,172,600 1,467,306,260 6.35%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 98,265,991 1,277,457,883 5.53%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 38,886,505 505,524,565.00 2.19%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ 45,320,600 466,802,180.00 2.02%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 43,123,878 366,552,963.00 1.59%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 31,562,100 312,464,790.00 1.35%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิศ 32,623,800 300,138,960.00 1.30%

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 29,821,900 271,379,290.00 1.17%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 14,885,700 256,034,040.00 1.11%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ 22,188,800 235,201,280.00 1.02%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 18,950,200 174,341,840.00 0.75%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 14,932,600 70,780,524.00 0.31%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 11.22%

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 166,645,093 2,033,070,134 8.80%

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 57,834,327 558,101,255.55 2.42%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.56%

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท 26,089,600 130,448,000.00 0.56%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 9,905,625,445.15 42.87%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 55.64%

Ascendas Real Estate Investment Trust 26,706,892 1,849,041,273 8.00%

Capitaland Integration Commercial Trust 36,397,096 1,797,498,990 7.78%

Frasers Logistics & Commercial Trust 30,694,900 1,037,188,983 4.49%

Capitaland Retail China Trust 31,805,922 1,022,121,521 4.42%

Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 991,394,858.44 4.29%

Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 768,055,700.28 3.32%

Mapletree Commercial Trust 14,057,938 697,584,067.83 3.02%

มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี  แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

Lendlease Global Commercial REIT 38,244,100 686,805,354.25 2.97%

Mapletree Industrial Trust 9,711,200 649,404,014.09 2.81%

Mapletree Logistics Trust 13,653,300 642,016,728.37 2.78%

Keppel DC REIT 10,255,904 625,243,647.21 2.71%

CDL Hospitality Trusts 15,382,460 428,907,298.59 1.86%

Keppel REIT 13,176,100 358,047,262.34 1.55%

Prime US REIT 10,741,700 286,821,113.80 1.24%

Far East Hospitality Trust 18,524,500 256,069,583.77 1.11%

Mapletree Greater China Commercial Trust 9,426,100 229,416,633.38 0.99%

Sasseur Real Estate Investment Trust 8,493,700 184,646,202.27 0.80%

Ascott Residence Trust 5,500,600 129,326,873.95 0.56%

iShares European Property Yield 71,000 116,287,670.57 0.50%

Starhill Global REIT 7,776,700 101,986,799.58 0.44%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 12,857,864,576.87 55.64%

ทรัพย์สินอ่ืน 334,221,952.89 1.45%

หน้ีสินอ่ืน -403,099,200.00 -1.75%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 23,108,723,8 100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน 2,127,226,212

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.8633

มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 พ .ค.  64 29 พ .ค.  63 31 พ .ค.  62 31 พ .ค.  61 31 พ .ค.  60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 11.3697 12.1241 11.1458 10.7619 10.4537

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 10.8633 11.3697 12.1241 11.1458 10.7619

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี -2.74% -0.23% +13.72% +10.54% +9.37%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี -1.03% -0.50% +14.55% +6.02% +0.31%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 32,242                            32,139                         28,082                   10,891                     5,440                           

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 23,109                            32,242                         32,139                   28,082                     10,891                        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 27,473                            37,234                         33,361                   14,223                     8,468                           

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -7,601 +3,513 +1,298 +17,028 +5,301

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.18% 0.24% 0.23% 0.26% 0.32%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

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

ร้อยละต่อปี (25 ก.พ .  64) (30 พ .ย .  63) (29 พ .ค.  63) (31 พ .ค.  61) (30 มิ.ย .  57)

เกณฑ์มาตรฐาน ** +8.92% +4.19% -1.03% +4.09% +6.72%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคตท้าความเข้าใจ

                ลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index  ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค้านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท 

ณ วันท่ีค้านวณผลตอบแทน

+3.33% +6.39%

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

31 พฤษภาคม 2564ณ วันท่ี

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม 
พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

+5.35% +1.47% -2.74%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 

 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 
 
เมื่อ บลจ.ทหารไทย เร่ิมเปิดบริการให้ผู้ลงทุนสามารถซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หน่วยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธี
ปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัท พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) Call 

center  โทรศพัท์ : 1621  โทรสาร 0-2353-4888  www.prudential.co.th 
 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทนุมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทนุปกตทิี่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เชน่  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุใด

ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการท ากรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดยบริษัทประกัน
ชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแห่งที่รับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุ
รวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

http://www.prudential.co.th/
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน
ที่ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ต้น 

10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป  เช่นสิทธิในการรับสมดุรับรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษัทจดัการ  และการได้รับข้อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง  รวมถึงการที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่
สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่ ฯลฯ  ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวติจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนั
ชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ 
ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่งก าหนด 

นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวติที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีิตผ่านบริษัทประกนัชีวติแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต ต้องศกึษารายละเอียดใน
กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั 
เฟล็กซิเบิล้ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั 
เฟล็กซิเบิล้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 
“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจดัการอนุญาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.tmbameastspring.com” 
 
“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือ
ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1กรกฎาคม  2565 
 
 

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

