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กองทุนเปดิทเีอม็บ ีอีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้2YBA 
ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

 
TMB EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund  

(Not for Retail Investors) 

 
“ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนี้ ในชว่งเวลา 2 ปี ได ้กองทุนนีล้งทนุกระจุกตวัในผูอ้อก            

และในหมวดอตุสาหกรรม ดังนัน้ หากมีปจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว 
 ผ ู้ลงทนุอาจสญูเสยี เงนิลงทนุจำนวนมาก ” 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม 

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ (ภาษาไทย)   :  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  : TMB EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund (Not for Retail Investors)  
 
ชื่อย่อ    :    TMB-ES-FIX2YBA 
 
ประเภทกองทุน   :  กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและตา่งประเทศ  
 
อายุโครงการ   :  ประมาณ 2 ปี  (โดยไม่ต ่ากว่า 1 ปี 11 เดือน  และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน) 
 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารหนี้  
 
ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  กองทุน buy & hold 
 
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุน : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและ
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  โดยสามารถลงทุนไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน ทั้งนี้  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้  การลงทนุของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได ้
 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) ให้มีการป้องกันความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนส าหรับมลูคา่ตราสารหนี้ต่างประเทศทีก่องทนุลงทุน โดยการลงทนุดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกีย่วข้อง
ก าหนด หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทนุได้ อย่างไรก็ด ีจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 
โดยกองทุนไม่มีนโยบายลงทนุในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดบัความนา่เชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเร่ิม
ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment  grade) 
แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต ่ากวา่ Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไวซ่ึ้งตราสารดังกล่าวตอ่ไปได้ 
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รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้  
 
ทั้งนี้  ความในวรรคหนึ่งจะไม่น ามาบังคับใช้ในชว่งระยะเวลาไม่เกนิ 15 วันนับตั้งแตว่ันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และในชว่งระยะเวลาไม่เกนิ 15 วันก่อนวันส้ินสุดอายุ
โครงการ  
 
กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่าและ/หรือน้อยกว่าอายุโครงการ โดยในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุนมีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ กองทุนจะขายตราสารหนี้ดังกลา่วกอ่นครบก าหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะส้ันอ่ืนแทน หรือในกรณีที่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลอืน้อยกว่าอายุโครงการ เมื่อตราสารนั้น
ครบอายุ กองทุนจะน าเงินไปลงทนุตอ่จนครบอายุโครงการในหลกัทรัพยท์ี่ไม่มีความเส่ียงดา้นความผันผวนทางราคา (marke t  
risk) และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) 
 
ส่วนที่ เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทนุได ้ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัย
พิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตติ่าง ๆ  และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบยีบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทนุ
ในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้  ในการค านวณสัดส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัชว่งระยะเวลา 30 
วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยกไ็ด ้ทั้งนี้  โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
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กองทุนนีมิ้ใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น 
กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ  

ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้คืนได้ 

ขอ้มูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.90% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท) 
 

              ตราสารท่ีกองทุนคาดวา่ลงทุน 
อันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้
ออกตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน 

ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี) 
จากตราสารท่ีลงทุน ท่ีกองทุนจะได้รับ

จากการลงทุน 
 ตราสารหนี ้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52% 
 ตราสารหนี ้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  A (TRIS) 19.50% 2.03% 0.40% 
 ตราสารหนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  A (TRIS) 15.00% 2.20% 0.33% 
 ตราสารหนี ้บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน)   A(TRIS) 19.50% 2.03% 0.40% 
 ตราสารหนีบ้ริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  BBB+ (TRIS) 19.50% 2.67% 0.52% 
 ตราสารหนี ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  A- (TRIS) 2.00% 1.78% 0.04% 
 ตราสารหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากัด 
(มหาชน)  A- (TRIS) 

2.00% 
1.77% 0.04% 

 ตราสารหนี ้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  A- (TRIS) 2.50% 1.95% 0.05% 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  Govt 0.50% 0.40% 0.002% 

  100.00%   2.28% 

   Fee 0.38% 

    Net yield after fee  1.90% 
หมายเหตุ 

1.แหล่งท่ีมาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 

2.ตราสารและ/หรือสัดสว่นท่ีลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพนิิจของผู้ จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารอ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเ ช่ือถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับท่ีสามารถลงทุน
ได้ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จากัด (มหาชน) บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น และหรือตราสาร
ท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง 
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3.กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถช าระ
เงินต้นและดอกเบีย้คืนได้ 

4.ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 2 ปีได้ กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้หากมี
ปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกลา่ว ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนอาจมีการเปลีย่นแปลง และค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีได้เปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุในโครงการ 

6.บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยส์ินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นและสมควรเพือ่
รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้ตอ้งไม่ท าให้ความเสีย่งของทรัพย์สนิท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีนัยส าคัญ 

7.ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรอืการคาดการณภ์าวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการควบคุม
อัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีโครงการกองทุนก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้องขยายออกไป
มากกว่าช่วงอายโุครงการท่ีระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
โดยประมาณ 
8.หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/
อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่
โฆษณาไว้ 
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1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

1.2.1    การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  

1.2.2    ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การ 

แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

1.3 ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม : 

- กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่เป็น “กองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผู้มีเงินลงทนุสูง” ไม่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้มีเงิน
ลงทุนสูง (หมายถึง ผู้ที่ลงทุนในกองทนุนี้  โดยลงทุนคร้ังแรกตัง้แต่หา้แสนบาทขึน้ไป)  

- เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว ส าหรับประชาชนทัว่ไป โดยระดมเงินลงทนุจากผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รายย่อย และ/หรือ ผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งหนี้  และ/หรือ ตราสารทาง การเงิน และ/หรือ 
เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศประเทศ 

 
1.4 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมโีอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทุนที่เพิม่ขึ้นจาก ก าไรส่วนตา่งของราคา
หลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซ้ือหน่วยลงทนุในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และตอ่มาราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 0.40 บาทต่อหน่วย  ดังนั้นเมื่อ
กองทุนรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทนุจึงมโีอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่า

หน่วยลงทุนทีเ่พิ่มขึน้ 

โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับ 

- ผู้ลงทุนมีเงินลงทุนสูง ที่สามารถลงทุนเร่ิมแรกขัน้ต า่ 500,000 บาท ได้ 
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุ้นได ้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทนุ ระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนทีด่ีกว่าการลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั่วไป 
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1.5 จ านวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,100 ล้านบาท 

 
1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกนิร้อยละ15 

ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกนิ 165 ล้านบาท Green shoe) 

1.5.2   หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เตม็จ านวนทีเ่พิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวน
เงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจด าเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดส้ินสุดการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร้ังแรกได ้โดยไม่ตอ้งแจ้งผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

1.5.3   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทนุ
รวมก่อนครบก าหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรกได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดงักลา่วให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชนจ์าก
ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได ้

1.5.4    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถอืว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแลว้ ซ่ึงการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

1.6 รอบบัญชีของกองทุน  

วันที่ส้ินสุดรอบปีบัญช ีคือ ประมาณ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

 
1.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ท่ีลงทุนในกองทุน 

ปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทนุ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจ
ในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทนุ 

 
1.8. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหนว่ยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแกผู้่ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกนิกว่ากรณีดังต่อไปนี้   
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุังต่อไปนี้  โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  



หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม                                                              หน้า 8 / 40  กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นทีล่งทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซ่ึงเหตดุังกลา่วอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการ พบวา่ ราคารับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนไม่
ถูกต้องตามทีร่ะบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวมภายใตห้ัวข้อวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิมลูคา่หนว่ยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนนิการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 
10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไม่เกนิสิบวนัท าการนับแตว่ันที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมคี าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ไดรั้บการ
ผ่อนผันจากส านักงาน  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดังกลา่วดว้ยวิธีการ ใด ๆ  โดยพลนั  
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื พร้อมทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(2) ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งนี้  
บริษัทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนกไ็ด ้ 
(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมีผู้ถือหน่วยลงทนุส่ังขายคนืหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าส่ังขายคืนก่อนหลัง  
 
10.3 ให้บริษัทจัดการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหนว่ยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขายหน่วย
ลงทุนไมถู่กตอ้งภายใต้หวัขอ้วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้งและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มคี าส่ังซ้ือหนว่ยลงทุนไว้แลว้ให้
ทราบถึงการหยุดขายหนว่ยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ  โดยพลนั  
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1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีได้รบัไวแ้ล้ว 

1.การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้  หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทีม่ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน 

2.การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกนิ 5 วันท าการ เว้นแต่จะไดรั้บการผ่อน
ผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้   

2.1   ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

2.2   ไมส่ามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3   มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

ทั้งนี้  การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทน.11/2564 เร่ือง หลัก เกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทีม่ิใชร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าส่ังซ้ือ / ค าส่ังสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าส่ังดังกลา่วจะเป็นการรักษาประโยชนก์องทนุและผู้ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าส่ังซ้ือ / ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ

ดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนัทีป่ระกาศหยุดรับค าส่ังซ้ือ / ค าส่ังสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขา้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
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1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน    
        ได้จากช่องทางดังนี้ 

1.10.1    Website : https://www.eastspring.co.th 
1.10.2   โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ โทร.1725 

1.10.3  สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุน 
 

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้ 

1.11.1    Website : https://www.eastspring.co.th 
1.11.2    โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุบริษัทจัดการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุน 
 

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

  และความเส่ียงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได ้(Default Risk/Credit Risk) 
โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจัยที่เกีย่วข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้

ออกตราสาร ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น  และโอกาสที่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ได้เต็ ม
ตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
เช่น การวิเคราะห์ปจัจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้  หรือผู้ออกตราสารหนี้  เป็นต้น   
 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ (Default หรือ Credit Risk) 

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้  ตราสารการเงินระยะส้ัน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการที่ลกูหนี้หรือคู่
ค้าจะผิดนัดช าระในตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่ ท าให้กองทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือก

ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซ่ึงมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนี้  ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยในระดับที่ยอมรับได ้
 
2.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk) 

กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระยะส้ันเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือระยะยาวในภาวะตลาด  
ขาลงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคหรือปัญหาด้าน

สาธารณสุข การถดถอย (recession) หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญตอ่กองทุนและการลงทุน ทั้งนี้  
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บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ  เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 

2.4. ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

หมายถึง โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ได้ตามราคาและเวลา ที่ต้องการ ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุโดยค านึงถึง
สภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทนุ และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส าคัญ เพื่อ
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเส่ียงที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน   

ส าหรับกองทุนนี้  ไม่มีการเปิดให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุขายคนืหนว่ยลงทุนในระหว่างอายุกองทนุ จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง

ขายตราสารที่ลงทุนเพื่อรองรับการขายคืน และในกรณีที่กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้ เคียงกับอายุ
กองทุน กลยุทธ์ดังกล่าวจะท าให้มีความเส่ียงในดา้นนี้ต า่มาก   
 
2.5   ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency /Exchange Rate Risk)   

  ซ่ึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความแตกต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้จากการ

ลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกตา่งไปจากผลตอบแทนที่เกดิขึน้บนเงินสกุลท้องถิน่ของประเทศทีไ่ปลงทุน 
ส าหรับกองทุนนี้  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุในตราสารในสกุลเงินตา่งประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน
เต็มจ านวนส าหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้  การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิ่มขึน้ 
 

2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)  

ของเงินลงทุนในตา่งประเทศ ในการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะ 
มีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามสัญญาดังกลา่ว ท าให้การลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไม่เป็น 
ตามที่คาดการณ์ไว้  
          อย่างไรก็ดี เพือ่ลดความเส่ียงของคู่สัญญา กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าวกบัสถาบันการเงินที่ไดรั้บการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. 
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3. สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

3.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุในกรณีทีก่องทนุมีบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเ่กินกวา่ 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่
เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทนุชนิดใด ๆ  มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 
3.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงทีม่ีแนวโน้มว่าอาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี) 

3.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ  
 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
 
ผู้โอนและผู้รับโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบญัชี
กองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยืน่ตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุพร้อมกับค า
ขอโอนหน่วยลงทุน  
 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ในวันที่ยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุน 
หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะส่งมอบหลักฐานการรับค าขอโอน
หน่วยลงทุนให้แกผู้่โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทั้งนี้  นายทะเบียนจะจัดส่งใบยนืยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 
วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักทว้งใด ๆ  จากผู้ถือ
หน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวนัทีท่ ารายการที่ระบไุวใ้นใบยนืยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดังกลา่วถกูตอ้ง
แล้ว  
 
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึ้นก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนหนว่ยลงทนุแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ   
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบุคคลดงักล่าว   

 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
 4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับ

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  รวมถึงผู้ลงทุนทีใ่ชต้ัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดังกล่าว  

 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิุคคลดงักลา่วตามข้อ 1) – ข้อ 4) 
 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจ าหน่าย ให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับผู้ลงทนุทีม่ีลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น 
 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แกผู้่ลงทนุอ่ืนทีม่ิใช ่“ผู้ลงทุนที่มใิช่รายยอ่ย หรือผู้มีเงินลงทุน
สูง” เว้นแต่เป็นก ารโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการโอน
เปลี่ยนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้ จะไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กบัทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แกผู้่ถือหน่วยลงทนุชือ่เดียวกันในเลขทีบ่ญัชีอ่ืน  

 
3.4  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการส่ังซ้ือหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้     

3.4.1   สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซ้ือผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้   

3.4.2   ใบยืนยันการส่ังซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุทีแ่จ้งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนด 

3.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
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ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ทีเ่ว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
3.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้า

สู่กระบวนการดังกล่าว 
3.6.1   บลจ. อีสท์สปริง โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 

3.6.2   ส านักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 

3.6.3   ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ชั้น 19) 

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 
3.7 ภูมิล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไมม่ีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรัพย ์

 

4. ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ การด าเนินการของกองทุนรวม 

4.1 ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนทหารไทย จ ากัด และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากัด มีการควบรวมสองบริษัท

เข้าด้วยกัน โดยด าเนินการภายใต้ชือ่ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงมีผลตั้งแตว่ันที ่11 
กรกฎาคม 2565  ทุนจดทะเบยีน 200,000,00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

 
ที่ตั้ง  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 

https:// www.eastspring.co.th 
E-mail: contactus.th@eastpring.com 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้  
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์      ประธานกรรมการ 

2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์             กรรมการ 

3. คุณเวนดี้  ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 

4. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล          กรรมการ 

5. คณุศรัณย์ ภู่พัฒน์                   กรรมการ 

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร 

1. คุณอดิศร      เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
2. คุณพงษ์พันธ์ุ สุขยางค์                รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
3. คุณเบญจรงค์  เตชะมวลไววทิย ์ รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คุณ Phanindra Prabhala  รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการ 
5. คุณนฎา  อิบรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7. คุณยิ่งยง  เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายจัดการลงทุน 

 

4.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : N/A 
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4.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมท้ัง

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว  

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 – ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ต ร าส า ร ห นี้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื่ อ ป ระ ก อ บ ก า ร
วิเคราะห์ เป รียบเทียบ 
ติดต ามหลั กท รัพย์ ที่
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุ น  ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้ เป็นข้ อมู ล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุท ธ์ก ารล งทุ น  ต าม
กรอบก ารลงทุน ที่ก า
หนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ าว ะ ต ล าด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจล งทุน  แล ะ
ก าหนด ก ล ยุท ธ์ก าร
ลงทุ น ต ามก รอบ การ
ลงทุนที่ก าหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 2557-2558 บริษัทหลักทรัพยไ์ทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

นายสมิทธ์ ศักดิ์ก าจร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ             
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการสาขา
บัญชี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2564 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
กองทุน    
          
2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 
2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  
เจ้าหน้าที่ช านาญการส่วนซ้ือขาย
หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทนุ
ส่วนบุคคล   
  
2548 - 2552  บมจ.ไทยประกันชีวิต  
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล  
 
2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน กรุงไทย   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ้ือขายหลักทรัพย ์
  
2538 - 2542  บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย์ 
ไอทีเอฟ  
เจ้าหน้าวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตล าดทุ น  และต ล าด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจล งทุน  แล ะ
ก าหนด ก ล ยุท ธ์ก าร
ลงทุ น ต ามก รอบ การ
ลงทุนที่ก าหนด 

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล 2536  ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
2532  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ ภ าว ะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี้  และหลั กท รัพ ย์
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

2545 – 2560 บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 

ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  เพื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เป รียบ เที ยบ  ติ ดต าม
หลักทรัพย์ที่ลงทนุ และ
บริหารการลงทุน ตาม
ก ร อบ ก ารล งทุ น ที่
ก าหนด 

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA level I 

- ผู้จัดก ารกองทุ นอาวุ โส บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

- รัก ษาการผู้จัดการกองทุ นส่ว น
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต 

- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด(มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- เจ้ าหน้ าที่ วิ เค ราะห์ ก ารลงทุ น
อาวุโส   บลจ.ธนชาต 

- ผู้ จั ด ก าร ก อ งทุ น
อาวุโส  ฝ่ ายบ ริห าร
กองทุน  

(กลุ่มตราสารหนี้ ) 

นางรัชนิภา พรรคพานิช - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. 
Louis University, USA  

- ผู้จัดก ารกองทุ นอาวุ โส บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธน
ชาต 

- เจ้าหน้าที่บริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หัวหน้าส่วนศูนย์ ซ้ือขายตราสาร
หนี้ไทย 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- ผู้ ช่ ว ย ผู้ช าน าญก าร  ธน าค าร
กรุงเทพจ ากัด (มหาชน) 

- ผู้ จั ด ก าร ก อ งทุ น
อาวุโส  ฝ่ ายบ ริห าร
กองทุน  

(กลุ่มตราสารหนี้ ) 

 

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 2537   ปริญญาโท  
MBA, Seattle University  
2535   ปริญญาตรี  
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2564 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น  เพื่ อน าข้ อมู ล ม า
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัด สิน ใจ ล งทุ นแล ะ
ก าหนด ก ล ยุท ธ์ก าร
ลงทุน ภายใต้กรอบการ
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการ
ลงทุน 
 
2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน 
 
2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต  
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน 

ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุข
วัฒนา 

'ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
นวัตกรรมการจัดการ             
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
New York University, U.S.A.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยประกาศนียบตัร
อภิธรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย 

2562 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
 
2546 -2562 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)     
                                                                                                                                                                                                                        
2559-2562 ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย
บริหารความเส่ียง 
 
2548-2559 ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย
บริหารตราสารหนี้  
 
2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่าย
การลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                                         
2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี    
                 
2542- 2544Treasury Department , 
Standard Chartered Bank 
 
2539 -2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่าย
บริหารเงินส ารอง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้ เป็นข้ อมู ล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุท ธ์ก ารล งทุ น  ต าม
กรอบก ารลงทุน ที่ก า
หนด 

นายศตนนท์ ทัน - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ Inter 
Business Management (Eng)) 
University of Surrey 

- CISA I 

ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

ผู้จัดการก องทุ น  ฝ่าย
ตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- Institutional Sale Trinity securities 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 
นายวสวัตติ์  จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 

Thammasat University 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน
การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA Level 1 
- CISA Level 1 

- 2564 จนถึงปัจจุบนัผู้จัดการกองทนุ 
บลจ.ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดการก องทุ น  ฝ่าย
ตราสารทุน                                                 

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง N/A N/A N/A 

วีรชัย จันเป็ง N/A N/A N/A 

เชาวนี แก้วมณีเอ่ียม N/A N/A N/A 

นันทรา ลายจุด N/A N/A N/A 

ฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์  N/A N/A N/A 

สิทธิ ธีรกุลชน N/A N/A N/A 

4.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ที่ บริษัทจัดการ  แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด      

โทรศัพท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523  

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน ์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 

4.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี้ 

• นายเทอดทอง เทพมังกร 

• นางสาวชมภูนุช แซ่แต้   

 
ที่อยู่ :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  

อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 
 

5.ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ข้อมูลอ่ืนที่ บลจ. ประสงค์จะเปิดเผยเพิ่มเตมิ เพื่อประโยชน์ตอ่การตัดสินใจลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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6. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

การซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ดว้ยวิธี 

6.1 ท ารายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

6.2 ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

6.3 การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ด้วยค าส่ังซ้ืออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) 

6.4 การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนยท์ีป่รึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ  

6.5 วิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดให้มขีึ้นในอนาคต 

 

ลงทุนกับ บลจ. อีสท์สปริง 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. อีสท์สปริง สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน า
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนไดท้ี่ส านักงานใหญห่รือส านักงานสาขาของ บลจ. อีสท์สปริง (ถ้ามี)  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน 
บุคคลธรรมดา 
1.  แบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 
2.   บัตรประจ าตัวประชาชน  
3.   ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บัญชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
 1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 
 2.   ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 3.   ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท   
 4.   ตวัอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล  
และเงื่อนไขการลงนาม  
 5.   ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
 6.   หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบญัชีกองทุน 

หมายเหตุ 1.   เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกคา้ ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทกุฉบบั 

                2.   เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได ้ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุน 

                     การขายหรือรับซ้ือคืนก าหนด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซ้ือ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการ
ดังกล่าวได้ด าเนินการตามค าส่ังเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ  เปลี่ยนแปลง  
หรือเลื่อนวันและเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดท า
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอ่ืนใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าส่ังซ้ือขายของกองทุน 
หรือเพื่อลดความเส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทนุแลว้  ทั้งนี้  หากมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักล่าวขา้งต้น บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 30 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชนก์ับผู้ถือหน่วยลงทุน  หรือไม่กระทบ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน่้อย
กว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปจัจยัทีค่วบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยพลัน  

นิยาม 

วันท าการ        หมายถึง  วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุน        

                                                            การขายหรือรับซ้ือคืนก าหนด 

วันท าการซ้ือขาย       หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินทีเ่ป็นวันท าการตามปกตขิองทัง้บริษัทจัดการและของกองทนุหลกัหรือ
ตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เติม 

 

บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีหนังสือชี้ชวนไว ้ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือ/ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ และค าขอ
เปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ทีท่ าการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ตดิตอ่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกวันในเวลา
ท าการ  

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  

ได้ ดังนี้ 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(IPO) : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรกให้แกป่ระชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายหนว่ยละ 10.00 บาท บริษัท
จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทั้งนี้ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 165 ล้านบาท 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันท่ี 20 ถึง 25 กรกฎาคม 2565 

มูลค่าขั้นต ่าในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)         500,000 บาท 
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โดยสามารถท ารายการซื้อ / หักเงิน / สับเปล่ียน ได้ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 15.30 น. 

• ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

• หกัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้   

ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 

ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ 

ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 

ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 

ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 

  
 

• ซื้อด้วยวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุอ่ืนภายใต้การจัดการของ 
บลจ. อีสท์สปริง มาเข้ากองทุนเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยมีรายชื่อกองทนุตน้
ทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ไดด้งันี้  

 
วันท่ีสามารถสับเปล่ียน 

เข้ากองทุนนี้ได้ กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ระหว่างวันท่ี 20 ถึง 25 
กรกฎาคม 2565 

ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบด,ี 

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี้  2YBA 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
ธนชาตบริหารเงิน 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี้  2YBA 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 

 

เมื่อส านักงานผู้รับค าส่ังซ้ือข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจากผู้ส่ังซ้ือแล้ว ส านักงานผู้รับค าส่ังซ้ือดังกลา่วจะออก
หลักฐานการรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แกผู้่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทั้งนี้  การส่ังซ้ือหน่วยลงทนุจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงนิค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ และสิทธิของผู้ถือหนว่ยจะเกดิขึน้หลงัจากที่นาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีน ผู้ถือหน่วยลงทนุแลว้เท่านั้น 

 

 ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลกิรายการ
ส่ังซ้ือนั้น และแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือทราบ 
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บริษัทจัดการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี้ชวนส่วนขอ้ผูกพัน ให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
นั้นได้ เว้นแต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพเิศษ  

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยันการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยันการส่ังซ้ือหนว่ย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลกิรายการค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุตามค าส่ังของผู้ถือหน่วย รวมถึงก าหนด
รูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยนืยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : กองทุนจะไม่เปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง 

IPO) 

  

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ  

ผู้ส่ังซ้ือสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ ่หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ. อีสท์สปริง หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทั้งนี้  ผู้ส่ังซ้ือจะต้องส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต า่กวา่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ  ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและค าขอใชบ้ริการอ่ืน ๆ  ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชกีองทนุดงักลา่วขา้งต้น 

 

2) ส าหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  

ผู้ส่ังซ้ือที่มีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสาร
หนี้  2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชีไว้ ทั้งนี้  ผู้ส่ังซ้ือจะต้องส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่นธนาคาร)   

ซื้อด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยกรอกรายละเอียดในใบค า
ส่ังซ้ือ และระบุจ านวนเงินทีส่ั่งซ้ือให้ชัดเจน* 

 

กรณีช าระด้วยเช็ค  

ผู้ส่ังซ้ือสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชเีดียวกบับริษัทจัดการหรือ
ส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทีรั่บค าส่ังซ้ือเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าส่ังซ้ือ พร้อมเช็คขีด
คร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชัดเจน* และระบเุลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนดา้นหลงัของเช็ค 

1) กรณีท่ีสั่งซื้อผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 

    กรุณาส่ังจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.”  

2) กรณีท่ีสั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 กรุณาส่ังจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.” โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน)” และ/ หรือ ส่ังจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งก าหนด  

 

ทั้งนี้  ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกลา่วถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการ
ยกเลิกรายการส่ังซ้ือนั้น และแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือทราบ 

 

ทั้งนี้  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุได้โดยไมต่้องแสดงสมุดบัญชแีสดงสิทธิต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพียงแต่กรอกใบค าส่ังซ้ือให้ถูกตอ้งและครบถว้น  

 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ได้รับช าระเงินค่าซ้ือ หน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซ้ือแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  จะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน และจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แกผู้่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อผูกพัน 
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    ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ี  www.eastspring.co.th  

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใช้บริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซ่ึงผู้ส่ังซ้ือสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
การท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอ
เปิดกองทุนก่อนการลงทุนคร้ังแรก หรือใช้บริการซ้ือหน่วยลงทนุ เมื่อปฏิบัตจินครบขัน้ตอนการส่ังซ้ือ ระบบจะทบทวนการท า
รายการดังกล่าวและให้ยนืยนัความถกูตอ้งเพื่อให้รายการดังกลา่วเสร็จสมบูรณ์ 

การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการซ้ือขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่ังซ้ือได้คร้ัง
ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวัน หรือมูลค่าอ่ืน ๆ  ที่บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซ่ึงจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งลงนามในหนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร 
(หรือเอกสารอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.
กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอ่ืนที่มี
ข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชเีงินฝากของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทนุไว้  

 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะหักเงินตามจ านวนเงินที่ส่ังซ้ือทันทีจากบญัชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือที่ไดร้ะบุ
ไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ไดแ้จ้งแกไ้ขเพิ่มเตมิในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้
ส่ังซ้ือนั้น ซ่ึงผู้ส่ังซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ต้องการ  

 

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ 

 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

    ซื้อผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้  เฉพาะผู้ถือหน่วยล งทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็น
บัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนี้ได้ โดยบริษัทจดัการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการ
ท ารายการทุกคร้ัง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอ่ืนที่บริษัทจัดการ
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ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หัก เงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.
กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอ่ืนที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการท ารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าทีศู่นย์ทีป่รึกษาการลงทุน จะต้องมีบัญชีหกัเงินคา่ซ้ือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่ส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือที่ไดแ้จ้งไว้กบัเจ้าหนา้ที่ หากเงนิ
ในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือนั้น ซ่ึงผู้ส่ังซ้ือ
สามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ต้องการ 

 

หากผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการ
ส่งเอกสารการยืนยันการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

หมายเหตุ    * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยันการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยันการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเตมิ บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกับผู้ถือหนว่ยลงทนุทีไ่มแ่สดงความประสงครั์บใบยนืยนั  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยนืยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ 

 

ผู้ส่ังซ้ือที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุและขอคนืเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 

ในการช าระค่าหน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีทีผู้่ซ้ือหน่วยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่งเพื่อซ้ือหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดอ่ืนที่จัดการโดยบริษัทหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
ไม่ได้  
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและแกไ้ข
ข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

การขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

1.ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการจะพจิารณารับซ้ือคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติให้แกผู้่ถือหน่วยลงทนุไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี 
ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุ
ให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการด าเนินการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุโดยอัตโนมตัิแลว้ ทั้งนี้  การรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

 

ทั้งนี้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบังคับในกรณีต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีที่มีความผิดปกตขิองตลาดหรือราคาตลาดของหลักทรัพยล์ดลงอย่างรุนแรง 

(2)  หรือกรณีอ่ืนใดที่เกิดจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมไดห้รือเหตุทีเ่กิดจากปจัจัยภายนอกหรือเหตุอ่ืนใดทีไ่ด้รับการผ่อนผัน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

2.บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุโดยท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัตขิองกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจ านวน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยงักองทนุเปิดทหารไทย
ธนบดี ซ่ึงเป็นกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ในวันท าการก่อนวันส้ินสุดอายุโครงการซ่ึงในวนัท ารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิังกลา่ว  

 

ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดภีายหลังจากการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติแล้วในวันท าการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืน
ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในหนงัสือชี้ชวนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทั้งส้ิน  

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยนืยนัดังกลา่วไดท้ี่
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม   
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การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุกรณีรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมัติไม่เกนิ 2 คร้ังต่อปี ด้วยวิธีการตามค าส่ัง
ที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุหรือตามทีแ่จ้งไว้กบับริษัทจัดการซ่ึงสามารถเลือกวิธีทีส่ะดวกดงัต่อไปนี้  

 

  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินเขา้บัญชเีงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน  5 วันท าการถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมัติ  

 

  น าเช็คเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารอ่ืน 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะน าเช็คคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านทีธ่นาคารอ่ืน (ตามที่ระบุในใบค าขอเปิด
บัญชี) ในเขตส านักหักบญัชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะน าเช็คเขา้บัญชหีรือตามที่แจง้ไวใ้ห้ทา่นภายใน  5 วันท าการถัดจาก
วันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ 

 

   รับเช็คทางไปรษณีย์   

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ถือหนว่ยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไวใ้นใบเปิดบญัชทีางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน  5 วันท าการถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 

 

  โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องระบุไว้ในใบค าส่ังขายให้ชัดเจน หรือติดตอ่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทนุบลจ. อีสท์สปริงโทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน  

 

ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าใน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และสาขา 
หรือช่องทางอ่ืน 
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การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กองทุนไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน โดยการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนี้ ทั้งหมดไปยงั
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดขีองผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้การรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุ  

 

ทั้งนี้   การก าหนดราคารับซ้ือคืนของกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้  2YBA หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย และราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุเมื่อส้ินวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซ้ือ ขาย สับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน 
รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วันนับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชนก์ับผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน 
ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถงึ  

 

การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO) 

 

การจัดสรรหน่วยลงทุน : 

ในการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู้ส่ังซ้ือไม่เกิน 110 ล้านหน่วย ผู้ส่ังซ้ือทุกคนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนที่ส่ังซ้ือ  

 

ส าหรับกรณีที่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกวา่มูลคา่โครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงินทุน
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 165 ล้านบาท  

 

หากมีผู้ส่ังซ้ือเกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “ส่ังซ้ือก่อนได้กอ่น” 
ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทกึในระบบซ้ือขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ  

 

ทั้งนี้  กรณีที่ส่ังซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุทีส่ั่งซ้ือโดย
จ านวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหนว่ยลงทนุทีเ่หลอือยู่  ทั้งนี้  บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่
จัดสรรหน่วยลงทุน หากกรณีทีมู่ลคา่ที่ได้รับการจัดสรรต ่ากวา่ 500,000 บาท หรือ 50,000 หน่วย  
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การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน  : 

 

บริษัทจัดการจะคืนเงินคา่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุให้แกผู้่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรกไม่ได้
รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ  

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกแลว้ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แกป่ระชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 รายแต่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต า่กว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจัดการประสงค์จะยตุิโครงการ  

 

บริษัทจัดการจะคืนเงินคา่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุให้แกผู้่ส่ังซ้ือหน่วยลงทนุพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวธีิการขอรับเงินทีผู้่
ส่ังซ้ือระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามค าส่ังของลูกคา้ให้แก่ผู้จองซ้ือภายในหนึ่งเดือนนบัแตว่ันส้ินสุดระยะเวลาเสนอ
ขายคร้ังแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาไดอั้นเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแตว่ันถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลานั้น
ให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 

 ของนิติบุคคลดังกล่าว   

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   

4)  ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหนว่ย
ลงทุนดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  รวมถึงผู้ลงทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดังกล่าว   

5)    กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิุคคลดังกลา่วตามขอ้1) – ข้อ 4) 

 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดงักลา่วขา้งต้น 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุใด ๆ  ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่การ
บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชนข์องผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

 

บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทุน 

 

 

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ   

1)    ค าส่ังซ้ือที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถอืหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ  

 

2)    ค าส่ังซ้ือโดยผู้ลงทุนที่ไม่มสัีญชาติไทยและมีภูมลิ าเนาหรือถิ่นทีอ่ยู่ในต่างประเทศทีม่ีมูลคา่มากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็น
ผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถอืหน่วยลงทนุมีมูลค่ารวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

 

3)    ในการซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุใดๆทีบ่ริษัทจัดการได้พจิารณาแล้ว
เห็นว่าการส่ังซ้ือดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการส่ังซ้ือดังกลา่ว ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

 

การหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร 

บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์
การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อกองทุน  

 

ทั้งนี้  เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิโดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  หรือช่องทางที่เข้าถึงไดง้่ายและทัว่ถงึ และแจ้งใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันทีป่ระกาศหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าสองอันดับแรก แต่อยู่ใน
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทนุได้ 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี้ชวนโครงการข้อ 3.13.1  ส่วนที่ 2  ข้อ 1.1 และข้อ 3.13.2 
ส่วนที่ 2   ข้อ 1.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ
ลงทุนได้ หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน    

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale )  

5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  

5.1  เป็นตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่    ผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  <397 วัน นับแต่วนัที่ลงทนุ และไมไ่ดม้ี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้  

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ไม่เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 

(1) 20%  หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน 

       ใน benchmark + 5% 
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5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  > 397 วนันับแต่วันที่ลงทนุ ต้องขึ้นทะเบยีน  
หรืออยู่ในระบบของ regulated market  

6. ทรัพย์สินดังนี้   

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) 

 6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซ่ึง
หุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย ์

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 15% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรัพย์สินทีล่งทนุ 

       ใน benchmark + 5%   

         ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
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6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET)หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุ และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดงันี้  

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  > 397 วันนับแต่วันที่ลงทนุตอ้งขึ้นทะเบยีน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

6. 6.2 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives (OTC 
derivatives) 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  

6.7.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขาย ในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพย์ส าหรับ  ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET)หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทนุในกจิการโครงสร้างพื้นฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขาย
ในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยส์ าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซ้ือขายในSET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
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ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนชี้ชวนโครงการ ข้อ 3.13.1  ส่วนที่ 2  ข้อ 1.2 และข้อ 3.13.2 
ส่วนที่ 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาด ซ้ือขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกจิการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8. ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้1 – 7  (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกลุ่มกจิการหนึ่ง ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้  แล้วแต ่

อัตราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 

       ใน benchmark + 10%  

อัตราส่วนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทย 

(ไม่รวมถึงเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45%  เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี  

-อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่
อายุกองทุนคงเหลือ <6 เดือน ทั้งนี้  
เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ >1 ป 

2. ทรัพย์สินดังนี้  

2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอื 

2.2   ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง  (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง  
ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ ที่ออก
ใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

รวมกันไม่เกิน 25% 
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2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้  

3. ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ไม่เกิน 25% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดทีป่ระมาณการได้  
    (% ตอ่ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)  

 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกิน 1.0700% 0.2972% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0540% 0.0214% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.1070% 0.0214% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

ไม่เกิน 0.0535% 

ไม่เกิน 1.0700% 

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.0400% 

 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  

    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

 รวมคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 1.2845% 0.3800% 

  หมายเหตุ   1.ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน อัตราร้อยละต่อปี ของ 

                    มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักดว้ยมูลคา่หนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย  

                    ทะเบียน  ณ วันที่ค านวณ 

                    2.อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / 
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

ไม่เกิน 0.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี้   

(เก็บเข้ากองทุน) 

ไม่มี 

 

ไม่มี 
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คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคร้ัง) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคร้ัง) 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนกับผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแต่ละประเภทของผู้
ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีเ่ปิดบัญชีซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันทีจ่ัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกัน
ชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใตก้ารจัดการของ บลจ. อีสท์สปริงบัญชีหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวติ  ที่ บลจ. 
อีสท์สปริงมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


