กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล มุง่ ลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทังในและต่
้
างประเทศ (ซึ่งเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์) รวมถึง
หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้ หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทัว่ ไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
รวมถึ ง ปั จ จัย ที่ ท าให้ ร ายได้ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ ๆ ลงทุน ไม่เ ป็ นไปตาม
คาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรื อมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรื อตกต่า
อย่ า งมาก ความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ อุ บัติ ภั ย และการก่ อ วิ น าศกรรมที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในบริ เ วณที่ ตัง้
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของอสังหาริ มทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
ผู้ประกอบการในพื ้นที่เดียวกัน รวมถึงเหตุอื่นใดที่ทาให้ ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ
กองทุนนาเงินบาทไปซื อ้ หลักทรัพ ย์ ทัง้ นี ้ กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไ ว้ ซึ่งสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า เพื่อเป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรื อเมื่อบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น
กรณีคา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่ เ กี่ ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่ม ากกว่า กรณี ที่ค่าเงินดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
มีแนวโน้ มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณี ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯมีแนวโน้ มแข็งค่า ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทังการท
้
าธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึง่ ทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้
ดังนัน้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
เปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุน
ได้
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุนไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล ไม่
สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
มีคาสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วน
หรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/
หรื อได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ลทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า
ผู้ให้ บริการทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ผ้ อู อกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุน
ดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล เข้ า
ลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใด
ที่ กาหนดตามที่ นิติบุค คลที่ เ กี่ ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ ดัง กล่าว เพื่ อให้ นิติบุคคลดัง กล่า ว
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล และปฏิบตั ติ ามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ อง
ความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อ
มีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคา
ยินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการ
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่ าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ อเมริกา
ทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จัดการที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิตบิ คุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund
(ชื่อย่อ: TMBPIPF)
หมายเหตุ : ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส
เปลีย่ นชื่อเป็ น กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล (ใช้ ชื่อย่อ TMBPIPF เหมือนเดิม)

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวม หรื อการเลิกกองทุนนี ้ที่อยูใ่ น
ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุน ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ใ น
โครงการ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ผ่านทางไปรษณีย์
ผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

การจ่ ายเงินปั นผล

: ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

: วันที่ 8 เมษายน 2557

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

: วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

: 1.กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ทีเ่ น้ นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector) ประเภทเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2.กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds

นโยบายการลงทุนของกองทุน
: กองทุน มี น โยบายลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ อ ยู่ใ นหมวดอุต สาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector) และ/หรื อ หน่วย Infra ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงอยูร่ ะหว่างการดาเนินการกระจายการถือ
หน่วยลงทุน หรื อเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก โดยเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยหลักทรัพย์หรื อตราสารที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้ วย
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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3. ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ (REITs
ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้ สิทธิในการได้ มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรื อที่มีผลตอบแทนอ้ างอิงกับตราสารดังกล่าวหรื อกลุ่มของ
ตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
4. หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนทที่อยูภ่ ายใต้ หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์หรื อที่มีลกั ษณะเทียบเคียงได้ กบั หมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงตราสารหรื อสัญญาทางการเงินที่ให้ สทิ ธิในการได้ มาซึง่ หุ้นดังกล่าวหรื อให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหุ้น / กลุม่
หุ้นนัน้ ๆ
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองโครงสร้ างพื ้นฐานทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ และ/หรื อ เงินฝาก โดยวัตถุประสงค์สารองไว้ เพื่อการดาเนินงาน หรื อรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริ ษัท
จัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทังในรู
้ ปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนนี ้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ) ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ ก องทุน ลงทุน ในต่า งประเทศ กองทุน อาจลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) ที่ มี ตัว แปรเป็ นอัต รา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรื อเมื่อบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ นในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มแข็งค่า อย่างไร
ก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ นในสัดส่วนที่น้อย
หรื อ อาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณี ค่าเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯมีแ นวโน้ มแข็ งค่า ดัง นัน้ กองทุน จึง ยังคงมีค วามเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทาใหผู้ลงทุนได้ รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทังการท
้
า
ธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งอาจมีต้นทุน ซึง่ ทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุน ที่ไม่มีการซื ้อขาย
ในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตรา
สารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รั บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การดารงอัตราส่วนการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาที่กองทุ นมีความจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิก
โครงการ และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซื ้อ หรื อขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10
วันทาการ และจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีที่สภาวะการลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศไม่ปกติ หรื อไม่เหมาะสม เช่น
ภาวะตลาดและเศรษฐกิ จมีความผันผวน เกิ ดภัยพิบัติ หรื อเหตุการณ์ ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงิ นลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็ นการชัว่ คราว เป็ นต้ น หรื อเพื่อรอการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ กองทุนจะทารายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด พร้ อมทังเหตุ
้ ผล และจัดส่งมายังสานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กาหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่าง
ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 1
บาทต่อหน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึ่งกาไรที่ได้ รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
 บริ ษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานประจาแต่ละงวดบัญชี หรื อกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้น
จริ งประจางวดบัญชี หรื อจากกาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวด ตามที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรื อเมื่อกองทุน
ได้ รับเงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดและการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่ทาให้ กองทุนมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจะไม่จ่ายเงินปั นผล แต่จะยกยอดผลกาไรไปในงวดถัดไปก็ได้
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้
(Benchmark) :
- เกณฑ์มาตรฐานหรื อตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน:
 ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้ อยละ 50 และ
 The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้ อยละ 50 ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและ/
หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรื อ การเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าว
อีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ กองทุนรวมที่มี
การกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 100,000 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15
ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เหมาะสมที่จะเป็ น
ทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วย Infra ทังในและต่
้
างประเทศ
- ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วันทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะ
สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสีย่ งที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นหลัก เพื่อมุ่งประโยชน์และผลตอบแทนของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ดังนัน้ ปั จจัยสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน เช่น
1) ปั จจัยที่ทาให้ รายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์ที่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ้ ลงทุนไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงในกฎหมายหรื อมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรื อตกต่าอย่างมาก ความเสีย่ งจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ ้นในบริ เวณที่ตงอสั
ั ้ งหาริ มทรั พย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของ
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากผู้ประกอบการในพื ้นที่เดียวกัน รวมถึงเหตุอื่นใดที่ทา
ให้ ทรัพย์สนิ ไม่สามารถที่จะหารายได้
2) ปั จ จัย ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการด าเนิ น งานของกองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ กองทุนรวมเข้ า ลงทุน ซึ่ง ก่ อ นการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ได้ จัดให้ มีการทาการศึกษาข้ อมูล
รายละเอียดของ อสังหาริ มทรัพย์ นันๆ
้ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) การ
ประเมินของ ผู้ประเมินราคาอิสระของอสังหาริ มทรัพย์ชิ ้นนันๆ
้ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้ กระทาโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นการกระทาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดังกล่าวข้ างต้ นรวมถึงผู้จดั การ
กองทุนไม่สามารถประกันได้ ว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้ วนถูกต้ องทุกประการ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรั พย์ อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้
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เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้ อจากัดในการ
ตรวจสอบของทัง้ ผู้ประเมินราคา และที่ปรึ กษากฎหมาย นอกจากนัน้ แล้ ว อสังหาริ มทรั พย์ ชิน้ นันๆ
้ อาจจะมีการ
ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ของทัง้ ผู้ประเมินราคา และที่ปรึ กษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว และอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนได้
3) ปั จจัยความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมได้ ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสิทธิการเช่า ดังนัน้ มูลค่าของสิทธิ
การเช่าอาจจะลดลงหรื อหมดไปเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสิทธิการเช่า เนื่องจากการลดลงของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยูห่ รื อมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลีย่ นแปลง อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงของการประเมินราคาของมูลค่า
สิทธิ เช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพื ้นที่ ซึ่งปั จจัยต่างๆเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนทาให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงได้
4) ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงิน ในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ได้ มีการ
ดาเนินการให้ มีการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ ้นตามภาวะตลาดโดยรวม หรื อรายได้ จากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ลดลง ดังนันกองทุ
้
น
รวมอาจมีความเสีย่ งที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมี
กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมจานวนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อ
การดาเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนันแล้
้ วการ
กู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังในและ
้
ต่างประเทศ มีอตั ราส่วนการให้ ก้ ยู ืมเงินที่แตกต่างกัน ดังนันปั
้ จจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงิน ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อหน่วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งที่แตกต่างกันได้
5) ปั จจัยที่มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ซึง่ อาจจะทาให้ ราคาหน่วยลงทุน ที่มีการซื ้อขาย
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนตามภาวะตลาด

Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เป็ นกองทุนรวมที่
มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
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ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ลได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbam.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
เคลือ่ นไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
ร่วมกับบัญชีกองทุน
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลือ่ นไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว โดยผ่าน www.tmbameastspring.com
หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและ ปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ ของ บลจ.ทหารไทย ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่า
กว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล ได้ ที่บริ ษัทจัดการ ที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท
(หนึง่ บาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3.คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)

ระหว่ างวันทาการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 14.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.*

4.เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.*
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
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กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของ บลจ.ทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด โดย
กรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการ โดยกรุณา
กรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบน
ด้ านหลังของเช็ค
กรณีท่ ีส่ ังซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ ของบริ ษัทจัดการ กรุ ณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดที เอ็มบี อี สท์ สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ นฟรา
สตรัคเจอร์ อิ นคัม พลัส เฟล็กซิ เบิ้ ล”
1) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ นคัม พลัส เฟล็กซิ เบิ้ ล”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุ ณาสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย......................................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbam.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbam.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดง
ความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคาร ธนชาต หรื อ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ไว้ แล้ ว

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbam.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการลงทุน
อัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื อ้
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการจะต้ องมีบญ
ั ชีกองทุนเป็ น
บัญชีประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึง
เวลา 14.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุก
ครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่
ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
(หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคาร
กรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลง
กับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล ในการซื ้อครัง้ แรก และสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วัน
ทาการที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ
แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทา
รายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื อ้ ขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อ
ขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้
เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี ้
ช่ องทางการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุน
ระหว่ างวันทาการ
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด
หรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
3. คาสัง่ ขายคืนอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ทีไ่ ม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์

1.00 บาทขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทาการซื ้อขายหักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
ไม่มี
0.10%***ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขายโดย
ระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อ
ติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัท
จัดการจนถึงเวลา 14.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทา
รายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ นวัน
ทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใด
มิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั
บริ ษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี ) ในเขต
สานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขาย
สามารถดาเนินการได้

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบคาสัง่ ขาย
ให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทั ง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวั น ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
สาขา หรื อช่องทางอื่น
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึง่ (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
โดยสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
ช่ องทางการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ระหว่ างวันทาการ
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
หรื อตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด
การขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
3. คาสัง่ สับเปลีย่ นอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 14.30 น.
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ทีไ่ ม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณี ที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตาราง หรื อในกรณี ที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยน
ของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หาก
วันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (กรณีที่ไม่ใช้ การลงทุนครัง้ แรก)
1.00 บาทขึ ้นไป*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ไม่มี
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 1.00*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์
0.10%***ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและ
ปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ หน่วยลงทุน โดยคานวณเข้ าไปในราคา
ขาย หรื อราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
**** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน * หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริ การ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัต โนมัติ ด้ วยตัวเองผ่านอิน เตอร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อ วิธี การอื่ นที่ อ าจมีขึน้ ใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริ ษัทจัดการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทา
การซื ้อขายของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุก
ครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อ
เปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่า นบริ ษั ท จัดการ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บซื อ้ คืน บางแห่งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลีย่ นเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดยกรณีที่วนั
ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หาก
วันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ในวันทาการซื ้อขายถัดไป

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
ราคาในการ
ราคาในการ
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
กองทุนต้ นทาง
กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
T
T+4
ธนวัฒน์,
T
T+3
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
Global Income,
เจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
Emerging Active Equity,
Japan Active Equity,
T
T*+2*
China Opportunity,
Global Quality Growth
ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
ธนวัฒน์,
T
T
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
Global Income,
Emerging Active Equity,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
Japan Active Equity,
T*
T*+1
อิ
น
คั
ม
พลั
ส
เฟล็
ก
ซิ
เ
บิ
้ล
China Opportunity,
Global Quality Growth
หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T +2 = สองวันทาการถัดจากวันทารายการ T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T +3 = สามวันทาการถัดจากวันทารายการ T*+2* = สองวันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T +4 = สีว่ นั ทาการถัดจากวันทารายการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลือ่ น และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อสานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้
แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทาการของ
บริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรั บคาสัง่ ซือ้ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนสาหรั บ วัน
ดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ
ก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มี
ประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่
เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน่
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่
ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ด
ขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับ
คาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใด ๆ จาก
ผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าว
ถูกต้ องแล้ ว
สิทธิ ของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับ เอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการ
โอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
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ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชี อื่น
2. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม) ตามประกาศคณะกรรมกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อเมื่อมีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุด บัญ ชี แ สดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุน เว้ น แต่เ ป็ นการซื อ้ ผ่า นช่ อ งทางบางช่ อ งทาง เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข.

ใบยืนยันการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั น
ผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
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(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั น
ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียวเป็ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี ของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมี
ถิ่ นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรั ฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ
ที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ า
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคือมี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และ
เงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิ นฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA
กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

- 23 -

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของ
รัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมู ลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไ ว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิ น) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
 บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็ นแกนนาของกลุม่ ผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษั ท
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตงั ้ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการ
นาย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภูพ่ ฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริ มชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริ มชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์
คุณเบญจรงค์
เตชะมวลไววิทย์
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
76 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
221,528 ล้ านบาท
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

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

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
(การเงินและการธนาคาร)
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
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จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Q:
A:

2549 - 2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

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

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้
หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ นี ้ มีความ
เสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 8 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูงมาก (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

**กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนใน
างประเทศบางส่
วนเอ็โดยมี
งในอัตคราแลกเปลี
่ ยนเงิ
นกตรา
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุต่นรวม(Q&A)กองทุ
นเปิ ดที
มบี อีสนท์สโยบายป
ปริง พร็อ้ องกั
พเพอร์นตความเสี
ี ้ แอนด์ อิ่นยฟราสตรั
เจอร์ อินคัม พลั
ส เฟล็
ซิเบิ ้ล
- 29 โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน**

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดต่าลง
ในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ หรื อระยะยาวในบางครัง้ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน
ปั จจัยทางการเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ ว ตลาดหุ้นมักจะขึ ้นลงเป็ นวัฎจักร (Cycle) คล้ ายคลึงกับวัฎ
จักรเศรษฐกิ จ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market) รวมทัง้ มีความผันผวนใน
ระหว่างช่วง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยมีการ
กระจายการลงทุนในหลายกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทัง้ ในและต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับสภาพคล่องของตราสารนัน้ ๆ โดยจะมีการทบทวนอยูเ่ ป็ นประจา
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสากรรมอสังหาริ มทรั พย์ (Property Sector Fund) กองทุนมี
นโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึง หน่วยลงทุนของกองโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัททังหมดใน
้
กลุม่ อุตสาหกรรมนี ้เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ดังนันหากในช่
้
วงใดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์มี
ผลการดาเนินการดี และสามารถจ่ายปั นผลได้ ในอัตราที่สงู จะทาให้ ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่ม กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ มี
โอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ ้น แต่หากในช่วงใดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ประสบปั ญหาก็จะทาให้ ดชั นีหลักทรัพย์กลุม่ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์มีโอกาสที่ลดต่าลงในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ หรื อระยะยาวในบางครัง้ เช่นกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทจัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้ าง และการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่ทางกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เข้ าลงทุน ก่อนการลงทุน รวมทังด
้ าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างสม่าเสมอ
3. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ได้
ภายในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์มีจากัด รวมการการซื ้อขาย
เปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนันมี
้ ปริ มาณน้ อย กองทุน
จึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการคัด เลื อ กหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาถึ ง สภาพคล่อ ง ขนาดของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ที่มีปริ มาณการซือ้ ขาย และสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของความสามารถในการทากาไรของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน
ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ ไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยได้
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุน จะวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น คุณ ภาพของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน ไปลงทุน รวมถึ ง ผู้อ อกตราสาร
โดยบริ ษัทจัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้ าง และการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่ทางกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เข้ าลงทุน ก่อนการลงทุน รวมทังด
้ าเนินการติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทผู้ออกตราสาร อย่างสม่าเสมอ
5. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk) เนื่องด้ วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรื อตราสาร
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่นการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื ้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสัง คม การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ รวมถึงกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี ้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน
ได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่
สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางด้ านปั จจัยพื ้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อลดความเสีย่ งในด้ านนี ้
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องด้ วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรื อตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้ องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีคา่ แข็งขึ ้นจาก
วันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สงิ คโปร์ เป็ น 24
บาท) จะทาให้ มลู ค่าเงินลงทุนน้ อยลง ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีคา่ อ่อนลง (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ เป็ น 26 บาท) จะทาให้ มลู ค่าเงินลงทุนเพิ่มมากขึ ้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ทัง้ นี ้ กองทุน อาจพิ จ ารณาเข้ า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) หรื อ เครื่ อ งมื อ ป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต รา
แลกปลี่ยนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ ตามผู้ลงทุนมีโอกาสได้ รับผลกาไรหรื อขาดทุนเพิ่มขึน้ หรื อลดลงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นได้
7. ความเสี่ ย งจากการเข้ า ท าธุ รกรรมซื อ้ ขายตราสารล่ ว งหน้ า ในการเข้ าทาธุรกรรมการซือ้ ขายตราสารล่วงหน้ า
เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสีย่ งจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การ
ลดความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับ
จากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายตราสารล่วงหน้ าอาจมีต้นทุน
อยู่บ้าง โดยจะทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึน้ อนึ่งการทา
ธุรกรรมซื ้อขายตราสารล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ ประโยชน์
ดังกล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน (%ของ
NAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade หรื อ
เงินฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุน / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรื อ รอจดทะเบียนในกระดานผู้
ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
6.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรมประเภท
การซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อ
ขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่
ลงทุนใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark +10%
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อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
เงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ทีม่ ีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
5. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
6.1 ตราสาร ที่ไม่ได้ จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่ไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน และตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
6. ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน Non-investment grade/Unrated ทังที
้ ่อยูใ่ นระบบของ
organized market และไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ใน
รอบปี บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 15%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่ าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการ
ขายกองทุนรวม ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
มิ.ย 61 – พ.ค 62
มิ.ย 62 – พ.ค 63
มิ.ย 63 – พ.ค 64

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม ไม่เกิน 2.9960
1.1878
1.1865
1.2068
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.1400
1.0700
1.0688
1.0681
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070
0.0375
0.0375
0.0374
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.5350
0.0803
0.0802
0.1013
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.2140
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าภาษี เงินปั นผลจ่าย
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
0.1843
0.1260
0.1326
ภาษี เงินได้
0.0000
0.0014
0.0003
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริ งทังหมด
้
1.3721
1.3139
1.3397
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว

ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์

อัตราตาม
โครงการ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

เรียกเก็บจริง
มิ.ย 61 – พ.ค 62

0.06
(21,348,725.23 บาท)

เรียกเก็บจริง
มิ.ย 62 – พ.ค 63

0.07
(24,922,092.94 บาท)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

เรียกเก็บจริง
มิ.ย 63 – พ.ค 64

0.04
(12,207,919.38 บาท)
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง

มิ.ย 61
–
17 พ.ค 63

เรียกเก็บจริง
18 พ.ค 63 – 31 ก.ค 63

เรียกเก็บจริง
3 ส.ค 63 – พ.ค 64

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

1.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

0.10

0.10

0.10*

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียม
ขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียม
ขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000
บาท
ต่อครัง้ )

อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน /สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย
ลงทุน (Spread) ทีเ่ รี ยก
เก็บจากผู้ทารายการนี ้
(เก็บเข้ ากองทุน)

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียม
ขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียม
ขันต
้ ่า 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

7.79%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากัน
2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะ
กิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน
3.ส่ วนต่ างมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Spread)* ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เรี ยกเก็บเฉพาะเมื่อมีการสั่งขาย หรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก และจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่ กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขาย
หลักทรัพย์
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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สรุ ปข้ อมูลการลงทุน
กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง พร็ อ พเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ อิ น คั ม พลั ส เฟล็ ก ซิ เ บิ้ ล
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

0.00

0.00%

0.00

0.00%

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่้ากว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้

0.00

0.00%

22,763,490,022.02

98.51%

414,111,069.07

1.79%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน

(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
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กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง พร็ อ พเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ อิ น คั ม พลั ส เฟล็ ก ซิ เ บิ้ ล
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564
มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น

% of NAV

23,177,601,091.09

100.30%

414,111,069.07

1.79%

22,763,490,022.02

98.51%

12,857,864,576.87

55.64%

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์

7,184,006,055.00

31.09%

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2,591,171,390.15

11.22%

130,448,000.00

0.56%

-68,877,247.75

-0.30%

ทรัพย์ สินอื่น

334,221,952.89

1.45%

หนี้สินอื่น

-403,099,200.64

-1.75%

23,108,723,843.34

100.00%

เงินฝากธนาคาร
หน่วยลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ ตา่ งประเทศ

ขนส่ งและโลจิสติกส์
อื่ น ๆ

มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

- 37 -

กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง พร็ อ พเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ น ฟราสตรั คเจอร์ อิ น คัม พลั ส เฟล็ ก ซิ เ บิ้ ล
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564
จ้ า นวนเงิน ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด

% of NAV

เงิน ฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงิน ฝากธนาคาร

414,111,069.07

1.79%

414,111,069.07

1.79%

หน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพ

31.09%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

75,511,300

1,480,021,480

6.40%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้โลตัส รีเทล โกรท

97,172,600

1,467,306,260

6.35%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

98,265,991

1,277,457,883

5.53%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

38,886,505

505,524,565.00

2.19%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์

45,320,600

466,802,180.00

2.02%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

43,123,878

366,552,963.00

1.59%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

31,562,100

312,464,790.00

1.35%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรชั ออฟฟิศ

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%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

22,188,800

235,201,280.00

1.02%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

18,950,200

174,341,840.00

0.75%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

14,932,600

70,780,524.00

0.31%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

11.22%
166,645,093

2,033,070,134

8.80%

57,834,327

558,101,255.55

2.42%

ขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท

0.56%
26,089,600

รวมหน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์

130,448,000.00

0.56%

9,905,625,445.15

42.87%

หน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตา่ งประเทศ

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%
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
Lendlease Global Commercial REIT

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด

% of NAV

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%

71,000

116,287,670.57

0.50%

7,776,700

101,986,799.58

0.44%

12,857,864,576.87

55.64%

ทรัพย์ สินอื่น

334,221,952.89

1.45%

หนี้สินอื่น

-403,099,200.00

-1.75%

มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

23,108,723,8

100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน

2,127,226,212

iShares European Property Yield
Starhill Global REIT
รวมหน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย
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ผลการด้า เนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

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 สิ้นงวด (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 สิ้นงวด (ล้านบาท)

23,109

32,242

32,139

28,082

10,891

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

27,473

37,234

33,361

14,223

8,468

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

-7,601

+3,513

+1,298

+17,028

+5,301

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.18%

0.24%

0.23%

0.26%

0.32%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMBPIPF

Benchmark 1 Return

90.00%
80.00%

70.00%
60.00%

56.91%
53.55%
50.00%
40.00%
30.00%

20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
02-Jul-14

31-May-21

ผลการด้า เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง พร็ อ พเพอร์ ตี้ แอนด์ อิ น ฟราสตรั ค เจอร์
อิ น คั ม พลั ส เฟล็ ก ซิ เ บิ้ ล

ณ วั น ที่

31 พฤษภาคม 2564

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(25 ก.พ. 64)

(30 พ.ย. 63)

(29 พ.ค. 63)

(31 พ.ค. 61)

(30 มิ . ย. 57)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

+5.35%

+1.47%

-2.74%

+3.33%

+6.39%

เกณฑ์มาตรฐาน **

+8.92%

+4.19%

-1.03%

+4.09%

+6.72%

ร้ อ ยละต่อ ปี

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคตท้าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตั ดสินใจลงทุน

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค้านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วันที่คา้ นวณผลตอบแทน
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์
อินฟราสตรั คเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
เมื่อ บลจ.ทหารไทย เริ่ มเปิ ดบริ การให้ ผ้ ลู งทุนสามารถซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียวผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของ
กรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ ที่บริ ษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) Call
center โทรศัพท์ : 1621 โทรสาร 0-2353-4888 www.prudential.co.th
3. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่ แี ตกต่ างจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนปกติท่ ซี อื ้ หน่ วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิ ตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนใด
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทากรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยบริ ษัทประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิ ในการขอรั บหนังสือชี ช้ วนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่ และ
เลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูล จากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่ อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุน
รวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
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9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทน
ที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ น
ต้ น
10. เงื่ อนไขหรื อ สิทธิ ในการรั บบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชี วิต อาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจั ดการ และการได้ รับข้ อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จะไม่
สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวติ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกัน
ชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุ น (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ
ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริษัทประกันชีวติ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวติ แต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ องศึกษารายละเอียดใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์กาหนด
โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้ อมูลที่ อาจมีผลต่อการตั ดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ย วข้ อง (connected
person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่านเครื อข่าย Internet ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณี ที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“ผู้ ลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวมหรื อ
ได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 23 พฤศจิกายน 2564
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